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Profa. Me. Izanete Marques Souza (vice-coordenação)
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Região Sudeste
Prof. Dr. Ricardo Dias da Costa (Coordenador)
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Beatriz Vieira de Oliveira - UFPR 
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Daniel Alexsander Silva da Luz 
Daniele Aparecida de Lima Taques (audiovisual) - UFPR 
Débora Ribeiro - UFPR 
Deivison Moacir Cezar de Campos - Ulbra 
Diego Dias Da Silva - UEMS 
Felipe Ferreira Alves (audiovisual) - UFPR 
Gabriel Muxfeldt Siqueira- UFPR 
Judit Gomes da Silva – UFPR 
Juliana Ertes Santos - UFPR 
Letícia Rocha Portela - UFPR 
Lorenzzo Henrique de Paula Gusso - UFPR 
Marina de Arruda Alencar - UFPR 
Mateus Camilo dos Santos (audiovisual) - UFPR 
Matheus de Castro Borsato - UFU 
Naiara Caroline dos Santos Neves - UNIFESP 
Sara da Silva Pereira - NEAB/UFPR e NEABI/UFAC 
Sérgio Luis do Nascimento- PUCPR 
Tainara dos Santos Alexandre- UFPR 
Thiago Henrique Borges Brito - UFOP 
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Ana Lucia Mathias Fernandes Coelho - Profa. da Educ. Básica e NEAB/ UFPR 
Benedito Isidoro Diniz - Produtor Cultural (Externo) 
Celso Luiz Prudente – UFMT e IEL/UNICAMP 
Edwin Ricardo Pitre Vásquez - UFPR – Deartes 
Gabriel Arruda - Trancista 
Larissa Nepomuceno Moreira - UFPR 
Mariana Silva Souza - UFPR 
Régis Rodrigues Elisio- UFU 
Ronaldo Feitosa - COC/PROEC 
Vanderlei Serafin Antunes - UFPR 

COMISSÃO DE EDITAIS 
Kelvy Kadge Oliveira Nogueira - UFPR 
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Aline Di Giuseppe – UFPR 
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Galindo Pedro Ramos - SEED 
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Joyce Luciane Correia Muzi - IFPR/UFPR 
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Luis Carlos dos Santos - APP Sindicato e CONSEPIR 



Kênia Cristina Libero Robertina Ramos - Coletivo Ero Ere 
Nei Luiz Moreira De Freitas - OAB/PR 
Paulo Borges - ACNAP 
Pedro Gonçalves – UFPR 
Suelen Matos – UFPR 
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Livraria Vertov 
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COMISSÃO DE INSCRIÇÃO 
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Graciele Alves babiuk - UFPR 
Maria Inês Carvalho Correia – UFPR 
Neli Gomes da Rocha - ABPN 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA 
Adriana Inês De Paula – UFPR 
Andressa Ribeiro - UFPR 
Ébio Luiz Ribeiro Machado - TJPR 
Elenilton Vieira Godoy - UFPR 
Erick da Silva Santos - UFPR 
Ione da Silva Jovino- UEPG 
José Carlos Appolinário - TV UFPR 
Letícia Sampaio Pequeno - TJPR 
Kelvy Kadge Oliveira Nogueira - UFPR 
Marina de Arruda Alencar - UFPR 
Mônica Luiza Simião Pinto - NEABI IFPR 
Nathalia Savione Machado - UFPR 
Thaís Regina De Carvalho - UFG 
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COMISSÃO DE MONITORIA 
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nio, Josué Goulart, Lara Danuta Da Silva, Leidiane Lopes Da Silva, Lilian Soares Da 
Silva, Lívia Maria Nascimento Silva, Lucas Eduardo Zulin, Luana Larissa De Carval-
ho Ferreira, Luana Ribeiro Da Trindade, Luziane Da Silva Pinheiro, Marília Renata 
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ESCREVIVÊNCIAS, INTERSECCIONALIDADES E 
ENGENHOSIDADES: EDUCAÇÃO E POLÍTICAS 
AFIRMATIVAS

Jussara de Medeiros
Graciele Alves Babiuk
Paulo Vinicius Baptista da Silva

O presente livro é fruto de uma parte da produção científica da décima primeira 
edição do COPENE, realizado em 2020, pela Associação Brasileira de Pesquisado-
res/as Negros/as – ABPN, a Universidade Federal do Paraná (UFPR), o Consórcio 
Nacional dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros, representado pelos NEAB-UFPR, 
NUREGS-UEPG e NEAB-IFPR; a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Instituto 
Federal do Paraná.  

Como já exposto na apresentação do livro 1 desta coleção, o ano de realização 
do COPENE 2020 foi um ano atípico, regado de (re)significações, (re)inventar-se, 
(re)existir, resistir diante atrocidades políticas e sanitárias, num contexto pandê-
mico que vivenciamos em nosso país diante da indiferença das lideranças políticas. 
Ou, como diria Du Bois (1999) que tão bem exprime quando se pensa na resistência 
do povo negro: “Ao longo da história, o poder de homens negros relampejou aqui e 
ali como estelas cadentes, e morreu, às vezes, antes que o mundo tivesse medido 
com precisão sua luminosidade (1999, p.40) 

E por falar em resistência, apresentamos aqui o livro que recebe o nome Escre-
vivências, interseccionalidades e engenhosidades: educação e políticas afirmati-
vas, que abarca os trabalhos sobre temáticas de relevância social que têm ocupado 
espaços na academia, nos movimentos sociais negros e nas esferas políticas do 
Poder Executivo, Judiciário e Legislativo no Brasil. Os processos reflexivos propos-
tos, com base em pesquisas empíricas e teóricas, dão luz aos saberes ancestrais de 
matriz africana, às infâncias, aos corpos negros que ocupam lugares antes remotos 
à eles. Dentre as doze sessões temáticas abordadas nesse livro, temos a divisão 
conforme a descrição a seguir:  

Quilombos e Quilombolas: intersecções   entre   educação,  pesquisa,   gênero,  
raça, classe, luta pela titulação das terras e políticas públicas o qual conta com 
dois artigos, trazendo importantes aspectos das comunidades tradicionais, seus 
saberes, as práticas agroecológicas, a  importância dos quilombos para a formação 
e continuidade na luta pela demarcação de seus territórios.

As crianças pequeninhas e pequenas e a Educação das Relações Étnico-Raciais: 
participação e protagonismo infantil, trata da participação e o protagonismo das 
crianças zero a seis anos nos espaços de Educação Infantil na perspectiva da Edu-
cação das Relações Étnico-Raciais. São três trabalhos que denotam a consolidação 
de uma educação antirracista a partir da ação das crianças, portanto, contam com 
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narrativas partindo da infância e da sua forma de ver as relações que permeiam a 
educação.

A sessão temática que discute Corpos Negros, Educação decolonial e Ancestra-
lidade é formada por cinco trabalhos que promovem o diálogo acerca da educação 
decolonial e a luta antirracista, a partir dos corpos negros, seja por meio da arte, 
dança, música, dentre outros. Também problematizam o racismo estrutural que 
permeia a sociedade brasileira, inclusive contra migrantes.

Na sessão a Educação Básica, Cultura e Currículos Escolares de/para Negros e 
Indígenas são apresentadas perspectivas a partir do olhar e formação de profes-
sores acerca da Educação para Relações Étnico-Raciais, o uso de uso de elementos 
lúdicos africanos, currículo para o ensino básico como um instrumento na luta an-
tirracista dentro da escola em seus oito trabalhos que buscam promover reflexões 
o racismo, o preconceito e a discriminação racial e suas manifestações no contexto 
escolar.

O Simpósio Temático que abarcou grande parte das publicações deste livro, 
com o total de 26 trabalhos foi Educação das Relações Étnico Raciais: práticas de 
resistência na educação, considerando que a educação como espaço de resistên-
cia, reinvindicações, contestação e debate entre professores e alunos. A riqueza da 
multiplicidade obras de intelectuais analisam experienciais reais de enfrentamen-
tos ao racismo.

Em Educação para as relações étnico-raciais e suas interseccionalidades: políti-
cas públicas, propostas formativas, práticas pedagógicas e epistemológicas encon-
tram-se 10 trabalhos, que discutem a ERER e em suas interseccionalidades e nas 
lutas sociais decorrentes delas nos espaços educativos.

Na reflexão acerca da Educação Popular, Educação de Jovens e Adultos e Educa-
ção das Relações Étnico-Raciais é possível encontrar sete trabalhos que abordam 
os rebatimentos do racismo na EJA, o direito dos sujeitos à educação, a forma como 
o currículo pode abordar a ERER, considerando os saberes e a educação popular.

Os seis trabalhos que compõe Histórias de escolarização e trajetórias intelectu-
ais negras no Brasil conta com narrativas acerca de intelectuais negros e negras; 
percursos,  permanência e êxito de negros/as e quilombolas na educação escolar; 
analises da produção intelectual de participantes de Núcleos de Estudos Afro-bra-
sileiros que refletem sobre as dinâmicas das relações étnico-raciais no Brasil.

A construção de educação intercultural crítica e uma pedagogia decolonial, an-
tirracista e interseccional tem se demonstrado desafiadora. Nesse simpósio inti-
tulado Pedagogia decolonial, antirracista, antissexista e antilgbtfóbica: intercultu-
ralidades e interseccionalidades no contexto educacional, existem dois trabalhos 
que abordam a forma como o pensamento pode contribuir nas reflexões acerca 
da educação.

Objetivando o conhecimento e a discussão da práxis de ações antirracistas, que 
promovem o repensar e contribuem para o rompimento com o modelo de edu-
cação excludente, classista, racista e sexista, o simpósio Práxis de uma educação 
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antirracista conta com cinco trabalhos que discutem experiências e ações antirra-
cistas a âmbito local, municipal e estadual, bem como possibilidade de atividades 
tradicionais africanos e indígenas para promover estudo e aprendizagem.

A discussão pertinente às Comissões de heteroidentificação étnico-racial 
no recrutamento de estudantes nas instituições subordinadas à Lei de Cotas 
(12.711/2012) e servidores públicos nos termos da Lei 12.990/2015 contou com 
dois trabalhos que trazem a experiência das comissões na Universidade Federal da 
Grande do Dourados (UFGD) e Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Por fim, são apresentados seis trabalhos do simpósio Políticas afirmativas e 
gestão pública: experiências, desafios e perspectivas que aludem sobre a institu-
cionalização das políticas de ações afirmativas em universidades públicas, a diver-
sificação do corpo docente e a democratização em decorrência dessas; o processo 
de acesso e de permanência estudantil de estudantes de graduação que ingressam 
pela política de cotas; como se constituem as práticas de afro-reparação na práxis 
dos agentes do movimento negro e como se relacionam com o campo universitário 
e ingresso e trajetória de cursistas negros na pós-graduação.

Desde os saberes advindos das comunidades tradicionais quilombolas, com 
suas lutas; a participação e  protagonismo infantil das crianças negras e também  a 
necessidade de uma pedagogia anticolonial  que possa promover a inclusão, esta-
mos construindo neste livro a história contada de uma perspectiva pouco conhe-
cida na nossa sociedade. Esta sociedade é em grande medida orientada por uma 
“história única”, nos seus currículos, nos livros didáticos, assim como em diversos 
processos de formação. Essa história única subalterniza a população escravizada, 
seus corpos, sua tecnologia, sua forma de  ver o mundo. Por isso, a escritora nige-
riana Adiche alerta para “o perigo de uma história única” :

É impossível falar sobre a história única sem falar sobre poder. 
Existe uma palavra em igbona qual sempre penso quando consi-
dero as estruturas de poder no mundo: nkali. É um substantivo 
que, em tradução livre, quer dizer “ser maior que o outro”. As-
sim como o mundo econômico e político, as histórias também 
são definidas pelo princípio de nkali: como elas são contadas, 
quem as conta, quando são contadas e quantas contadas depen-
de muito de poder (ADICHE, 2019, P. 22-23)

 A autora afirma que o poder não é apenas contar a história, mas fazer com que 
ela seja definitiva. Ela cita o poeta palestino Mourid Barghouti que mostra que a 
maneira de espoliar um povo é contar a história dele com um “segundo lugar”. 
Começar a história com  “as flechas dos índios americanos, e não com a chegada 
dos britânicos, e a história será completamente diferente” (ADICHE, 2019, p.23). E 
além das fronteiras, para os povos colonizados, a história é outra e é uma história 
única.

É necessário mudar a forma de educar, assim como contar a história de uma 
perspectiva. Hooks (2013) aponta a necessidade de mudança da forma de ensi-
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nar do professor, que utiliza um jeito de educar considerando uma forma única 
de pensamento e de experiência. E mesmo muitos professores negros são frutos 
desta educação, sendo que a pesquisa e o conhecimento são primordiais para uma 
mudança.

Assim, este livro não só busca dar visibilidade a diferentes histórias, de perspec-
tivas advindas de conhecimentos ancestrais, mas também apresentar as políticas 
afirmativas. Ação afirmativa, ação positiva, discriminação positiva, política com-
pensatória ou política afirmativa são terminologias usadas para definir as ações 
(governamentais ou não) que visam oferecer um “tratamento diferenciado” a gru-
pos ou/e indivíduos que tenham sido historicamente discriminados e excluídos 
(MUNANGA, 2003). A partir das lutas do Movimento Negro, busca-se nas políticas 
afirmativas formas de acesso ao ensino superior e ao serviço público, garantindo 
mobilidade para o povo negro e justiça social. Os trabalhos apresentados já mos-
tram melhorias de acesso de negras e negros nos espaços públicos, que já tem 
um amplo processo de adesão em várias universidades brasileiras, que iniciam seu 
processo de efetivação em 2001, mas só é criada a conhecida  Lei de Cotas no en-
sino superior em 2012 (Lei nº 12.711/2012). A conhecida Lei de Cotas no serviço 
Público (Lei nº 12.990) reserva 20% das  vagas oferecidas nos concursos públicos 
para provimento de cargos efetivos e empregos públicos. Nesta lei, estão previstas 
as bancas de heteroidentificação para garantia das vagas para negros. Na gradua-
ção, nem todas as universidades realizam bancas, mas são muitas as experiências 
de tentativas de fraude. A partir da leitura dos textos, percebe-se ainda, apesar dos 
avanços, as dificuldades de institucionalização das políticas afirmativas.

Nilma Lino Gomes  (2017) nos aponta a necessidade de superar a dicotomia 
entre conhecimento e saber. Realiza uma reflexão a partir do autor Boaventura 
Souza Santos, que traz o conceito de conhecimento-regulação, sendo este aquele 
“científico”, onde o cientista se afasta do mundo para escrever sobre ele. Existe 
uma hegemonia do saber colonial, que é a ordem, e o sofrimento humano pas-
sa a ser justificado em nome da luta da ordem. No conhecimento emancipação o 
cientista conhece o mundo a partir no seu mergulho neste e é uma forma de saber 
contextualizada e localizada historicamente. A autora assim defende a pedagogia 
da diversidade como uma forma de destacar outras racionalidades, ou saberes 
emancipatórios construídos sistematizados e articulados pelo Movimento Negro. 

Assim, os textos deste livro são um convite ao leitor para que este mergulhe 
na pedagogia da diversidade e possa vislumbrar diferentes formas de apresentar  
trajetórias de resistência. Considerando o “princípio de nkali” citado por Adichie, 
vamos contar nossas histórias de outro jeito…
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“QUILOMBO É FAMÍLIA”:
AS RELAÇÕES SOCIAIS E RACIAIS DA 
COMUNIDADE LINDOLFO PORTO EM 
JAGUAQUARA - BA

Cleomar Cabral
Mirele Saiara Santos Ribeiro
Emilly Novaes 

Essa família é feito feijão, se multiplica.
(Morador do Quilombo)

INTRODUÇÃO

Ao fazer um levantamento documental inicial sobre a história de Jaguaquara - 
BA1, observou-se que quase não havia registro sobre a contribuição dos negros na 
constituição da cidade. Esse fato é marcante porque Jaguaquara, municipalizada 
em 1923, é reconhecida como grande produtora de hortifrutigranjeiro.

É comum ouvir dos moradores de Jaguaquara, nas instituições formais e encon-
trar em registros documentais, a participação dos imigrantes, portugueses, italia-
nos, espanhóis e japoneses, na construção desse município, mas a pergunta que 
inquietava era onde estavam os negros dessa/nessa história? Qual a participação e 
a relação da população negra na construção de Jaguaquara? Onde estão os negros 
desse lugar?

A questão é pertinente porque o Brasil passou por mais de 300 anos explorando 
a força de trabalho de uma população negra que foi escravizada, que trabalhava 
principalmente em lavouras e que resistia formando o que conhecemos por qui-
lombos.

Durante o levantamento documental exploratório, ao conversar com mora-
dores do lugar, mencionou-se a palavra quilombo, na ocasião, referida como um 
bairro do município. Foi realizada uma busca em mapas virtuais do município para 
localizar esse bairro Quilombo e nada foi encontrado. Entretanto, a citação dessa 
palavra foi decisiva para inquietar ainda mais e fundamentar a importância do de-
senvolvimento dessa pesquisa.

Desse modo, essa pesquisa busca compreender como se dão as relações sociais 
e raciais, de existência e de resistência da comunidade quilombola Lindolfo Porto, 
situada em Jaguaquara – BA, região do Vale do Jiquiriçá. A metodologia adotada, 

1 Essa pesquisa faz parte do Projeto “Quilombo é família”: comunidade de Lindolfo Porto no 
Vale do Jiquiriçá – BA, que se encontra em sua fase inicial e foi contemplada pelo PIBIC-EM/PEP/XXX - 
2020.



nessa fase do trabalho, foi o levantamento bibliográfico, mas pretende-se também 
fazer uso de pesquisa de campo, com registros nos contextos culturais habituais 
por meio de anotações escritas, gravador de áudio e fotos. Além disso, serão utili-
zadas as conversas informais e as entrevistas, apoiadas em roteiros temáticos, com 
anotações em cadernetas de campo.

A pertinência deste tipo de estudo reside na visibilidade da população negra 
quilombola Lindolfo Porto, sua história e as relações sociais e raciais em Jaguaqua-
ra, a partir das vozes dos moradores do lugar.

JAGUAQUARA E SEU CONTEXTO HISTÓRICO

Nascida de uma fazenda chamada Toca da Onça, o seu contexto histórico tem 
como ponto principal a vinda de um casal denominados Eirado e Silva & Luzia de 
Souza e Silva nos anos de 1896. Foi a partir da chegada deles que deram início as 
primeiras casas e posteriormente o povoado Toca da Onça, conforme relatam os 
documentos. (ROSA, 2016; PREFEITURA JAGUAQUARA, 2020).

Segundo os documentos, em 1950, o governo fez doações de pequenos lotes 
de terras para 41 famílias de imigrantes italianos para começarem a vida nas terras 
férteis. Esses imigrantes através da lavoura começaram a produzir alimentos que 
até então não eram cultivados na região. Começou assim a produção de hortifruti-
granjeiro e a introdução a cultura de uva e de trigo.

Para além dos italianos, constam também a vinda de imigrantes do Japão, Por-
tugal, Espanha e do Peru, porém raramente se menciona a presença dos negros na 
região. A seguir uma foto em comemoração à chegada dos imigrantes no ano de 
1950.

FIGURA 1: CHEGADA DOS IMIGRANTES

Fonte: https://www.jaguaquara.ba.gov.br/historia
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Entretanto, para além da observação do cotidiano da cidade atualmente, ao 
fazer uma busca rápida em imagens antigas da cidade no Google, com a chamada 
“fotos de Jaguaquara-BA”, logo é possível perceber a presença da população negra 
nessa região. O livro de Rosa (2016), também reúne várias fotografias antigas da 
cidade, no qual está registrada a presença de pessoas negras. Vejamos uma das 
fotografias disponível online:

FIGURA 2: COMÉRCIO DA REGIÃO

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/jaguaquara/historico

Através da Lei nº 174, de 05 de outubro de 1915, o povoado deixa de ter o nome 
de Toca da Onça e passa a ser chamado de Jaguaquara, porém o sentido do nome 
permanece o mesmo na língua Tupy. Em 16 de maio de 1916, passou então a ser 
distrito, posteriormente em 18 de maio de 1921, foi elevada a município sendo seu 
território desmembrado do município de Areia (hoje atual Ubaíra) e só então em 
30 de agosto de 1923, através da Lei Estadual nº 1.673, foi elevada à categoria de 
cidade, logo após a chegada do primeiro juiz ao município.

Atualmente, Jaguaquara faz parte dos 20 municípios que compõem o território 
de identidade Vale do Jiquiriçá. (Como mostra o mapa a seguir).

Jaguaquara continua com papel de destaque na produção agrícola, é reconheci-
da como a 3° maior cidade da Bahia na produção hortifrutigranjeira. Sua população 
é de 51. 019 habitantes, de acordo com os dados do Censo 2010.
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CONTEXTO DA POPULAÇÃO NEGRA BRASILEIRA

Para falar-se sobre a situação atual em que a população negra se encontra, é 
necessário, antes, enunciar o contexto ao qual esse povo foi inserido na construção 
do Brasil.

A escravidão no Brasil se deu de forma extremamente violenta e desumana. 
Desde a captura em suas terras naturais, os africanos eram submetidos a condi-
ções barbaras, sendo acorrentados em elos de ferro, transportados em porões es-
curos, quentes e superlotados de navios negreiros, expostos a doenças diversas 
e com comida e água quase que escassos, tratados como mercadoria. Conforme 
trecho abaixo:

Empilhados nos porões, recebendo parcas rações de comida e 
de água, era natural que o morticínio fosse acentuado. Perdia-
-se, invariavelmente, 10% da carga, na melhor das hipóteses, e 
casos houve em que morreu a metade dos indivíduos transpor-
tados. Amontoados no porão, quando o navio jogava, a massa 
de corpos negros agitava-se como um formigueiro, para beber 
um pouco desse ar lúgubre que se escoava pela estilha gradeada 
de ferro. (MACEDO, apud. MARTINS, 1974, p. 29)

Quando não morriam no percurso, e conseguiam chegar a solo brasileiro, eram 
“arrumados” e expostos a venda. A partir daí, sua vida era destinada a um trabalho 
infatigável, apartado de direitos básicos e reduzido a um regime de servidão.

As revoltas começaram a surgir dotadas de insatisfação daquele povo com as 
condições as quais eram submetidos. Essas revoltas podiam ser violentas ou não e 
ficaram marcadas principalmente pelo surgimento dos quilombos, definidos pelo 
dicionário Oxford Languagens, como:

1. local escondido, geralmente no mato, onde se abrigavam escravos fugidos;
2. povoação fortificada de negros fugidos do cativeiro, dotada de divisões e 
organização interna (onde também se acoitavam índios e eventualmente bran-
cos socialmente desprivilegiados).

Analisando fatos históricos, é possível visualizar que os portugueses, a partir do 
momento que decidiram trazer forçosamente os negros para mão de obra escrava, 
fizeram com que, para muito além daqueles indivíduos específicos, os descentes 
desse povo, mesmo séculos depois, sofressem sérias consequências.

As marcas de três séculos de escravidão, acompanham as pessoas negras desde 
seu nascimento. O mito da democracia racial assombrou por muito tempo a socie-
dade brasileira, dificultando perceber os problemas gritantes que esses indivíduos 
sofriam e ainda sofrem. Florestan Fernandes (1989, p.24) enfatiza que "a demo-
cracia só será uma realidade quando houver, de fato, igualdade racial no Brasil e o 
negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação, de preconceito, de estigmati-
zação e segregação, seja em termos de classe, seja em termos de raça.”
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FIGURA 3: MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO VALE DO JIQUIRIÇÁ

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Territorial

Essa desigualdade racial no Brasil é exacerbada em todas as áreas. Herança his-
tórica de governantes que não se preocuparam com a criação de políticas de inser-
ção social pós abolição da escravatura. Essa desigualdade social apresenta-se na 
escolarização, mercado de trabalho, distribuição de renda, infraestrutura urbana e 
moradia, tempo de vida entre tantos outros.

As comunidades quilombolas seguem sendo exemplos de resistência e sobrevi-
vência da população negra e de toda a sua bagagem linguística, religiosa, organiza-
cional, cultural etc. Os quilombos foram a realização de formas sociais e econômi-
cas alternativas à sociedade do escravismo criminoso.

QUILOMBO URBANO: UM OLHAR SOBRE A COMUNIDADE 
LINDOLFO PORTO

O termo quilombo urbano, segundo Cunha Junior (2012), apareceu na academia 
em 1970 através de Beatriz Nascimento da qual identificou características/territo-
rialidades negras nos subúrbios e das periferias como manifestações de quilombo.

Beatriz dizia que áreas urbanas de cidades brasileiras ocupadas 
por populações negras faveladas foram iniciadas, em muitos ca-
sos, por populações oriundas de quilombos. Esta hipótese da 
história foi muito contestada na década de 1970 nos debates 
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de movimentos negros e os historiadores das universidades 
brasileiras. Entretanto, esta hipótese se confirma na atualidade 
com o reconhecimento de quilombos urbanos. (CUNHA JUNIOR, 
2012).

Nessa perspectiva, refletir sobre quilombos urbanos não é um assunto novo, 
como muitos autores costumam escrever, mas evidenciá-los é de extrema impor-
tância para a democratização da sociedade e para garantia de direitos. É possí-
vel destacar dois elementos característicos dos quilombos, os deslocamentos e as 
práticas de resistência. Conforme a Associação Brasileira de Antropologia – ABA, 
os quilombos são “grupos que desenvolveram práticas de resistência na manuten-
ção e reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar.” 
(ABA, 1994).

Além de quilombo, várias são as denominações dadas às áreas onde os quilom-
bolas ou comunidades quilombolas residem: terras de preto, mocambos, terras de 
santo, comunidades negras rurais, remanescentes de quilombos, dentre outros. 
Logo, nesse trabalho, esses termos estão sendo usados como sinônimos, observan-
do o uso local. (SCHMITT; TURATTI; CARVALHO, 2002).

A partir dessa pesquisa documental, já pode-se afirmar a existência do Quilom-
bo Lindolfo Porto em Jaguaquara-BA, certificada pela Fundação Palmares, em abril 
de 2013.

FIGURA 4: LOCALIZAÇÃO DO QUILOMBO LINDOLFO PORTO

Fonte: Google Maps

A maioria das famílias mora em antigas construções de taipa, com piso de ci-
mento queimado, sendo poucas as construções de alvenaria e de blocos. Assim, 
podemos dizer que os integrantes deste grupo quilombola vivem em condições 
que apresentam vulnerabilidades sociais, como também parecem isolados em di-
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ferentes aspectos. Alguns desses aspectos que merecem destaques são ausência 
de saneamento básico, infraestrutura, emprego, escolarização, visibilidade, entre 
outros.

Conforme Barbosa (2017, p.29), a comunidade quilombola, no ano de 2013, 
fundou a associação de moradores, com o nome Ocrídio Pereira, que homenageia 
o pai de uma das moradoras mais influentes deste grupo étnico e escolhida pela 
comunidade para presidir a referida associação.

A autora ainda destaca uma das moradoras mais antigas do quilombo, a Sr.ª 
Dalina de Jesus, já falecida, que comprou uma casa, sendo que nesta localidade, 
outras famílias não quilombolas já estavam instaladas. (BARBOSA, 2017, p.30).

Sendo assim, parece que os quilombolas foram chegando, comprando seus ter-
renos (dos posseiros), em uma área periférica e formando um quilombo urbano, 
“submetidos a um confinamento proporcionado pela ausência de políticas espe-
cíficas para atender as peculiaridades específicas deste povo”. (BARBOSA, 2017, 
p.30).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nessa perspectiva, é possível afirmar que a comunidade quilombola foi reco-
nhecida desde 2013, pela Fundação Cultural Palmares, portanto não se trata de um 
bairro da cidade, mas de um quilombo urbano. Entende-se por quilombo, nesse 
trabalho, grupos que desenvolvem práticas de resistência na manutenção e repro-
dução de seus modos de vida em um determinado lugar. Desse modo, a comuni-
dade quilombola Lindolfo Porto vem existindo e resistindo, com sua forma peculiar 
de modo de vida, ao longo dos anos em Jaguaquara – BA.

É possível perceber também que a história de Jaguaquara vem sendo contada e 
estudada a partir da ótica dos brancos, com base em alguns livros sobre a história 
da cidade, nos quais os negros pouco ou não aparecem. Então, essa pesquisa que 
vem sendo desenvolvida busca recontar essa história, a partir dos negros do lugar, 
iniciando e dando ênfase ao Quilombo.
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A AGROECOLOGIA ENQUANTO TECNOLOGIA 
SOCIAL VOLTADA PARA PRODUÇÃO DE 
ALIMENTOS E FORTALECIMENTO NA LUTA PELO 
TERRITÓRIO NO QUILOMBO GROTÃO - DO FINAL
DO ANO 2018 ATÉ O INÍCIO DE 2020

Martinha Dias da Silva
Vinicius Gomes de Aguiar

INTRODUÇÃO

A comunidade quilombola Grotão está localizado no município de Filadélfia 
(TO), próximo ao distrito de Bielândia, tem sua origem baseada na luta contra o 
sistema escravista, que teve como resultado a fuga dessas pessoas que estavam 
saindo do Maranhão na década de 1860, em direção onde hoje é o Estado do To-
cantins.

O quilombo tem como uma de suas principais capacidades a habilidade voltada 
para produção de alimentos, por meio das produções tradicionais e agroecológi-
cas. No sentido de apoiar esta habilidade quilombola, nos últimos dois anos houve 
um processo de articulação institucional que auxiliou na intensificação da produ-
ção de alimentos.

Dentre as entidades que se articularam com o Grotão estão a CPT A/T(Comissão 
Pastoral da Terra Araguaia-Tocantins), o MAB (Movimento dos Atingidos por Bar-
ragens), a Cáritas, o MPT (Ministério Público do Trabalho de Araguaína) e o NEUZA/
UFT (Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saberes e Práticas Agroecológicas da Uni-
versidade Federal do Tocantins, Câmpus de Araguaína).

Sendo assim, o trabalho tem o objetivo de compreender como o quilombo Gro-
tão tem se apropriado das práticas agroecológicas, enquanto tecnologia social, vol-
tadas para a produção de alimentos sem o uso de insumos sintéticos como forma 
de reforçar a luta pelo território.

A metodologia aplicada neste trabalho foi a revisão bibliográfica de artigos re-
lacionados ao tema e ao quilombo do Grotão, a análise de imagens de satélites 
disponibilizada pelo software Google Earth do ano de 2017 e do CBERS1 4A refe-
rente ao ano de 2020 para identificar as áreas de produção da comunidade, o que 
subsidiou a organização de mapas do território.

1 China-Brazil Earth-Resources Satellite, ou Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres.
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ARTICULAÇÕES E AS TS PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS 
NO GROTÃO

Historicamente o quilombo Grotão tem se organiza para o enfrentamento de 
conflitos, especialmente relacionado à questão fundiária. Com origem nos anos 
de 1860 (ALMEIDA, 2011), um dos piores momentos vividos pelo quilombo foi em 
outubro de 2018, devido ao  despejo ocorrido com base em um processo judicial 
iniciado por um casal de fazendeiros da região 2 anos antes (MATOS, 2017).

Durante este momento a comunidade buscou se articular com entidades atu-
antes em questões relacionadas a luta pela terra, o que levou a aproximação com 
a CPT A/T(Comissão Pastoral da Terra Araguaia-Tocantins). Ou seja, realiza uma 
trajetória já vivida por diversos grupos do movimento negro, que atua de forma 
individual (luta pelo território do quilombo) e de forma coletiva (por meio da busca 
por articulação com outras entidades) ao mesmo tempo (RATTS, 2009).

Após 90 dias deslocados de seu território e ocupando uma quadra de esportes 
na área urbana da cidade de Filadélfia-TO, houve uma decisão judicial favorável ao 
retorno da comunidade para o território, porém em uma parte que corresponde a 
aproximadamente 4,5% do território original. Sendo assim, por mais que ainda se 
mantenha o processo judicial pelo acesso total ao território, o Grotão e a CPT A/T 
continua a parceria, além de buscar outras entidades que possam auxiliar na luta.

Nos últimos 3 anos as articulações organizadas pela comunidade quilombola 
foram mais diretamente voltadas para a produção de alimentos, por meio das Tec-
nologias Sociais (TS), tendo em muitos casos a CPT A/T enquanto parceira.

O uso de tecnologias sociais (TS) está diretamente ligada a produção de peque-
no porte. Dentre as diversas TS existentes, as voltadas para a produção de alimen-
tos são comumente utilizadas em comunidades tradicionais do Norte do Tocantins, 
como o quilombo Grotão, sobretudo baseado em práticas tradicionais e sem o uso 
de insumos sintéticos. Neste sentido a agroecologia ganha destaque por não utili-
zar grandes maquinários, insumos sintéticos e agrotóxicos.

A agroecologia promovida em comunidades tradicionais é baseada em práticas 
menos ofensivas ao ambiente natural, produz alimentos limpos de agrotóxicos e 
ainda proporciona melhores condições financeiras e de trabalho para as famílias 
envolvidas.

Diferente das tecnologias sociais (TS), as tecnologias convencionais (TC) são 
propostas para o trabalho em produções de grande porte, ou seja, é uma tecno-
logia voltada para a utilização em grandes empreendimentos ,que tem como ob-
jetivo o aumento da produção baseada em processos automatizados, redução da 
mão-de-obra e aumento do lucro (DAGNINO, 2009).

Em campo foi possível perceber de forma mais evidente a presença de 3 ações 
voltadas para produção de alimentos promovidas por diferentes entidades. No ano 
de 2018 o Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) em conjunto com as pes-
soas do Grotão viabilizaram a instalação de duas hortas da Produção Agroecológi-
ca Integrada e Sustentável (PAIS) em formato radial, popularmente tratada como 
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hortas mandalas, que tem no centro um galinheiro e em suas margens a terra com 
o preparo destinado a plantação de verduras, sem a necessidade de uso de agro-
tóxicos, com um pequeno sistema de irrigação que possui como fonte de energia 
uma placa solar instalada no teto do galinheiro.

Os alimentos produzidos nas hortas PAIS (projeto financiado pelo Banco Na-
cional de Desenvolvimento Social - BNDES) pelo MAB e o Grotão são consumidos 
no quilombo, sendo que a produção que excede é comercializada com as famílias 
rurais vizinhas.

Durante este período o Grotão, a CPT A/T e o NEUZA-UFT se articulam para pen-
sar ações agroecológicas a serem realizadas no quilombo. Ao visitar a comunidade, 
houve o entendimento de que seria interessante buscar alternativas para tornar 
o solo (arenoso) de locais pouco propícios para a produção de alimentos, aptos 
ao plantio. Neste sentido, houve a definição que o mais adequado seria realizar o 
plantio de espécies adubadeiras, mais especificamente o feijão de porco e a mucu-
na, em busca de formar matéria orgânica na superfície do solo.

Assim, a comunidade permitiu no ano de 2018 realizar o plantio das espécies 
adubadeiras em dois locais onde os solos não são utilizados para os roçados das 
famílias. Em um dos locais de experiência o resultado não foi muito positivo, muito 
em função de ter utilizado pouco o conhecimento tradicional quilombola. Já no 
outro, onde a atividade prática e de planejamento foi coordenada pelas lideran-
ças quilombolas no ano de 2019, considerando o entendimento de como as matas 
naturais realizam a adubação do solo, além de explicar como ocorre a influência 
das fases da lua no plantio, o resultado foi positivo e as espécies cresceram signi-
ficativamente.

Ainda no final do ano de 2018, ao ser percebido pela CPT A/T que algumas pes-
soas da comunidade estavam saindo do quilombo, principalmente os homens mais 
jovens, para realizar trabalhos contratados por diárias e empreitas, sendo remune-
radas com valor baixo e jornadas exaustivas em alguns casos (AGUIAR et al., 2019), 
o quilombo e a pastoral procurou o MPT de Araguaína para pesar estratégias de 
superação desta questão.

Como resposta a esta situação percebida, o MPT de Araguaína, o quilombo 
Grotão e a CPT A/T buscaram a Organização Internacional do Trabalho (OIT) para 
viabilizar o projeto Ubuntu, concebido por esta articulação. Com a aprovação da 
OIT, o projeto Ubuntu foi concebido com o propósito de instalar tecnologias volta-
das para tornar mais efetiva a produção de alimentos, oferecer maior segurança 
e soberania alimentar, assim como propiciar às pessoas da comunidade melhores 
condições de trabalho que as oferecidas fora do quilombo (AGUIAR et  al., 2020).

Efetivado até o momento em duas etapas no quilombo Grotão, uma no ano de 
2019 e outra em 2020, o projeto Ubuntu realizou no primeiro ano:
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• a perfuração de um poço e uma caixa d'água de dez mil litros de capacida-
de para o abastecimento de toda comunidade, inclusive o sistema de irrigação 
da área de plantio das verduras;
• a abertura de uma área de cinco mil metros quadrados, para plantação de 
verduras sem o uso de agrotóxicos, sendo que no início do projeto eram alface, 
couve, cebolinha, coentro e rúcula, exclusivamente, abastecido com água pro-
veniente de um sistema de irrigação  por microaspersão para a área de plantio 
da comunidade;
• o plantio de mandioca em áreas maiores que as produzidas tradicional-
mente pelo quilombo grotão;
• a instalação de dois tanques de piscicultura para a retomada da proteína 
do peixe na dieta alimentar da comunidade, que havia sido prejudicada devido 
a redução dos níveis da água nos cursos hídricos mais próximos ao quilombo;
• a construção de um aviário para a produção de galinhas caipiras, tanto de 
corte, quanto de postura (produção de ovos). Sendo que esta última tornou-se 
pouco viável devido o custo financeiro elevado exigido para produzir ovos;
• a construção de um pequeno prédio voltado para o armazenamento de 
insumos e equipamentos utilizados no projeto;
• a construção de uma casa de farinha com equipamentos mais novos e com 
adaptações produzidas pela comunidade para um melhor aproveitamento da 
farinha tradicionalmente produzida no quilombo.

Durante o ano de 2019 a comunidade orientou também os pesquisadores e 
extensionistas do NEUZA-UFT na aquisição dos dados em campo das áreas produti-
vas com o uso de receptores de sinal do Sistema Global de Navegação por Satélite 
(GNSS), como intuito de georreferenciar e dimensionar as áreas produtivas (Figura 
1).

Primeiramente foram organizados os dados vetoriais (pontos, linhas e polígo-
nos), tanto do ponto de vista do entendimento da dinâmica espacial dos projetos 
produtivos existentes no Grotão. Ou seja, as áreas de produção tradicional (roça-
dos), como as áreas de experimento do  NEUZA-UFT e do Projeto Ubuntu.

Tendo em mãos os dados levantados, houve a utilização de imagens do ano 
de 2017 disponibilizadas pelo software Google Earth para o Grotão por possuir 
resolução espacial que permitisse trabalhar com a escala compatível com a área 
representada, de maneira que viabilizou a produção do mapa imagem das áreas 
produtivas do ano de 2019 (Figura 1) com o uso do software QuantumGis (QGIS).



FIGURA 1. ESPACIALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO QUILOMBO GROTÃO EM 2019.

FIGURA 2. ESPACIALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS NO QUILOMBO GROTÃO EM 2019 
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Em 2019 as áreas produção eram divididas em projetos que são o projeto Ubun-
tu que possuía 43.296m², as áreas de produções tradicionais que com 4.137m² e as 
áreas de experimento do Neuza-UFT com 1.535m².

Como no ano de 2020 a pandemia da Covid-19 foi deflagrada, às atividades 
de campo foram suspensas. Assim, uma das principais estratégias de atuação do 
projeto foi a utilização mais efetiva de trabalhos relacionados a interpretação de 
imagens de satélite e conversas por telefone.

A partir de julho de 2020, com a disponibilização das imagens do satélite CBERS 
4A pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), tornou-se possível obter 
informações espaciais da comunidade mensalmente (Figura 2).

Sendo assim, foi perceptível que algumas dessas áreas foram aumentadas con-
sideravelmente. O projeto Ubuntu ocupa atualmente 62.000m², as áreas tradicio-
nais está com 16.000m², apenas as áreas de experimento do projeto Neuza-UFT 
não ocorreu modificações (Figura 2). Isso representa os aspectos positivos da das 
ações de articulações, pois além de tornar mais segura e soberana do ponto de 
vista alimentar, o quilombo Grotão conseguiu melhorar as condições de trabalho 
para as pessoas do quilombo, sem tornar obrigatório a saída do território.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como a comunidade ainda mantém suas atenções voltadas para a produção de 
alimentos, mas não exclusivamente, percebe-se que a articulação tem sido uma 
importante frente de  trabalho para o quilombo, tendo a CPT A/T como uma de 
suas principais parceiras.

Em relação às áreas produtivas foi evidenciado o trabalho mais diretamente 
no Projeto Ubuntu, nas áreas de produção tradicional, nas hortas PAIS que tem se 
juntado ao Ubuntu, do ponto de vista da dinâmica de trabalho e insumos, e uma 
expectativa em relação a área de experimento do NEUZA-UFT.

Nas áreas do projeto Ubuntu produzem diversos espécies de mandiocas, dentre 
elas a mandioca “brava” que é utilizada para a produção de farinha e a mandioca 
de “mesa” que é consumida em suas refeições diárias da comunidade, em 2020 
algumas áreas foram aumentadas, uma pequena área foi destinada para produzir 
feijão, tem a produção de hortaliças e verduras como alface, rúcula, couve, coen-
tro, cebolinha, cenoura dentre outros, em 2020 iniciou a produção de frutas. Nos 
quintais das casas todos produzem algumas espécies de hortaliças para consumo 
próprio e algumas plantas medicinais ou ornamentais, as áreas tradicionais de um 
dos patriarcas (Sr. Raimundo), mas que todos contribuem na produção de varie-
dades de alimentos, estas áreas recebem uma atenção e manutenção de muitas 
pessoas do quilombo, pois atendem demandas alimentares de várias famílias qui-
lombolas.

Outra atenção importante que a comunidade tem dado é em relação ao do-
mínio das tecnologias sociais, tendo em vista que as pessoas da comunidade já 
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apresentam interesses a ponto de produzir adaptações específicas para demandas 
quilombolas.

Com a pandemia da Covid-19 no ano de 2020 a continuidade das ações do NEU-
ZA-UFT foram prejudicadas de forma direta. Mesmo assim, ao atuar em parceria 
com a CPT A/T, houve  a possibilidade de dar continuidade no projeto, com o dire-
cionamento das ações de pesquisa e extensão do núcleo para os trabalhos remo-
tos, em especial através da produção de mapas.
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EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS: EXPERIÊNCIAS DE 
AUTOIDENTIFICAÇÃO COM CRIANÇAS 
PEQUENAS EM ESCOLA PÚBLICA
DE LAURO DE FREITAS-BA
Carla Santos Pinheiro

Trocam estética opressora/
Por identificação transformadora

Procuram-se bonecas pretas/
Procura-se representação!

Música: Bonecas Pretas/
Composição: Larissa Luz e Pedro Ita

INTRODUÇÃO

As concepções de Educação Infantil, assim como as dos seus atores e de suas 
atrizes sociais, fazem parte do debate quanto a garantia de direitos da primeira 
infância cujo enredo envolve um tenso processo de fortalecimento por um lado 
enquanto por outro involução de forma recorrente. A construção da identidade ra-
cial dos bebês, das crianças pequenas e das crianças bem pequenas atendidas em 
instituições de Educação Infantil é um tema que também se configura nas diver-
gências acerca da função sociopolítica e pedagógica da primeira etapa da Educação 
Básica que, por sua vez, perpassa pela concepção de crianças e infâncias e também 
da população negra.

Este artigo de natureza qualitativa tem por objetivo apresentar experiências de 
autoidentificação com crianças pequenas em escola pública de Lauro de Freitas 
BA a partir do relato do projeto pedagógico “Uhuru: procura-se representação” – 
semifinalista no ano de 2019 do XX Prêmio Arte na Escola Cidadã (PAEC) e está - no 
corrente ano – na final da versão XXI do PAEC, ação realizada desde 2000 pelo Insti-
tuto Arte na Escola (IAE) e cujo resultado desta versão será divulgado em atividade 
online no dia 25 de novembro de 2020.

O referencial teórico será composto por produções que subsidiaram as etapas 
do projeto e também em diálogo com as experiências após o término do projeto 
referendadas pelos pensamentos de: Maria Aparecida Silva BENTO (2012), Lucimar 
Rosa DIAS (2012), Flávia de Jesus DAMIÃO (2012), Fúlvia Maria de Barros Mott RO-
SEMBERG (2012) e Cristina Teodoro TRINIDAD (2012) – sobre práticas promotoras 
de igualdade racial para a primeira infância; Nilma Lino GOMES (2005) – atinente à 
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construção da identidade negra e; Antônio Sérgio Alfredo GUIMARÃES (2008) - so-
bre critérios de classificação racial.

As orientações presentes em diretrizes sobre Educação Infantil e Educação para 
as relações étnico-raciais tem por amparo, sobretudo, o Parecer CNE/CP no 20/2009 
e o Parecer CNE/CP no 03/2004. A contextualização concernente à comunidade 
local e escolar servirá de esteio na proposição de reflexões entre os desafios e as 
conquistas para a educação antirracista para crianças pequenas1. Tal abordagem 
será atrelada aos dados estatísticos do quesito cor/raça nas informações sobre ma-
trícula da pré-escola do município de Lauro de Freitas, entre os anos de 2017 a 
2019.

EDUCAÇÃO INFANTIL PARA AS RELAÇÕES ÉTNICOS RACIAIS: 
DIRETRIZES

Integrada ao sistema de ensino pela Lei Federal no 9.394/96, a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (doravante LDBEN), a Educação Infantil, é a primei-
ra etapa da Educação Básica cuja incumbência é o desenvolvimento integral de 
meninos e meninas brasileiros/as de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade em creche 
e pré-escolas e/ou instituições educacionais equivalentes. “Com essas conquistas, 
há a compreensão de que o atendimento à criança pequena é um direito: todas as 
crianças têm direito à educação, independentemente de seu grupo étnico-racial ou 
classe social.” (TRINIDAD, 2012, p. 109)

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs)2 ao dis-
correr sobre o contexto sócio-histórico que culminou na regulamentação do aten-
dimento da primeira infância pela LDBEN – que supera a condição socioeconômica 
como determinante para atendimento nestes ambientesn– exorta que o parâme-
tro adotado por este novo dispositivo legal se harmonizava com a conjuntura tanto 
nacional quanto internacional que, por seu turno, serviram de “referência para os 
movimentos sociais de “luta por creche” e orientou a transição do entendimento 
da creche e pré-escola como um favor aos socialmente menos favorecidos para 
a compreensão desses espaços como um direito de todas as crianças à educação, 
independentemente de seu grupo social.” (BRASIL, 2009, p.1)

As DCNEIS (BRASIL, 2009), após informar sobre a estrutura legal e institucional 
da primeira etapa da Educação Básica, destaca que, na expectativa de concretizar 
os objetivos dispostos na Constituição Federal da República Federativa do Brasil 
(Constituição de 88), funções sociopolíticas e pedagógicas devem ser plenamen-

1	 Noção	que	diz	respeito	meninos	e	meninas	atendidos/as	na	Educação	Infantil	cuja	faixa	etá-
ria	é	de	4	(quatro)	anos	a	5	(cinco)	anos	e	11	(onze)	meses.	Nesta	configuração	há	também	a	noção	
de “bebês” - de 0 (zero) a 1 (um) ano e 6 (seis) meses – e de “crianças bem pequenas” – de 1 (um) 
ano e 7 (sete) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses – segundo a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). (BRASIL, 2017)
2 Referendado pelo Parecer CNE/CEB no 20/09, todavia também estabelecido pela Resolução 
CNE/CEB no 05/09
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te cumpridas nas instituições de atendimento de bebês, crianças bem pequenas 
e crianças pequenas. Neste esteio, apontam princípios que precisam estar em in-
terface com tais funções, dentre eles: considerar estas instituições “na produção de 
novas formas de sociabilidade e de subjetividades comprometidas com a democra-
cia e a cidadania, com a dignidade da pessoa humana[...] e com o rompimento de 
relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa [...]” (Ibidem, p.6)

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (DCNERER)3, na mes-
ma sintonia quanto ao comprometimento do Estado e papel da Educação na supe-
ração das desigualdades sociais informa ter, dentre outras finalidades “a formação 
de atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu perten-
cimento étnico-[...] para interagirem na construção de uma nação democrática, em 
que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade valoriza-
da.” (BRASIL, 2004, p. 2) 

Diante do exposto, na perspectiva de dialogar com práticas de articulação entre 
Educação para as relações étnico-raciais e primeira infância4, o projeto pedagógi-
co “Uhuru: procura-se representação” foi desenvolvido, no segundo semestre de 
2018, em turmas de crianças pequenas da Escola Municipal do Loteamento Santa 
Júlia pertencente ao bairro de Itinga, o mais populoso do município de Lauro de 
Freitas – região metropolitana de Salvador, estado da Bahia.

CRIANÇAS PEQUENAS: VOZES QUE ECOAM

Na contextualização sobre o projeto pedagógico Uhuru: procura-se represen-
tação, este foi desenvolvido com 50 (cinquenta) crianças pequenas de turmas em 
período parcial de Pré I. A motivação para realização do projeto decorre da inten-
cionalidade docente diante de atitudes fundamentadas na valorização das caracte-
rísticas do grupo étnico-racial branco em detrimento de aspectos de aquele/as que 
não faziam parte do referencial estabelecido por padrão e superior que, por sua 
vez, tinham crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade por autoras. Decerto, 
“Viver a primeira infância no Brasil passa pela necessária articulação entre as cate-
gorias: etnia, idade, territorialidade e classe social.” (DAMIÃO, 2012, p.12)

Apesar de todas as riquezas naturais, geográficas, históricas, artísticas e cul-
turais, o município de Lauro de Freitas está no Atlas da Violência5, Mapa da Vio-

3 Este documento reverencia o Parecer CNE/CEB no 03/04 que é disciplinado pela Resolução 
CNE/CP no 01/04.
4 Cidadãos e cidadãs de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade conforme redação do Marco Legal da 
Primeira Infância – a Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016. (BRASIL, 2016)
5	 http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/downloads/8891-1250-170602atlasdavio-
lencia2017.pdf
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lência6 - Homicídio por Armas de fogo no Brasil (2016), Homicídio de Mulheres no 
Brasil (2015), Mortes matadas por armas de fogo (2015) - entre outras estatísticas 
de violência e mortalidade. Com isto, elementos que poderiam legitimar a história 
e a cultura de um povo com base em suas riquezas, por vezes, são sucumbidos por 
um discurso perverso de incapacidade, de delinquência, de marginalidade entre 
outros atributos negativos que demarcam a identidade daquela comunidade.

O preconceito racial se materializava nas relações de aquele ambiente por meio 
de ações como: evocação de outra criança pela denominação de “nigrinha” – cujo 
valor semântico neste contexto é negativo; de caracterização do meu cabelo (pro-
fessora) como duro; de afirmação de que a professora ou colegas mais próximos 
não eram negros/as como forma de demonstrar afeto e/ou não gerar constrangi-
mentos a eles/as; de negação de si como negro/a; entre outras.

A vulnerabilidade social marca o território escolar. Em contrapartida, neste am-
biente que se conforma como campo de disputa e de resistência, a arte e a cultura 
irradiadas, especialmente, por entidades sociais, se configuram como capazes de 
superar as várias formas de violência e, com isto, promover e preservar a dignida-
de humana. A ação educativa, neste sentido, foi desenvolvida na perspectiva de 
construção, pela criança e por sua comunidade, de imagem positiva de si, dos seus 
pares e de seu grupo de pertença.

O nome do projeto pedagógico dialoga com concepções que direcionam a linha 
pedagógica da instituição de ensino aliadas aos objetivos definidos para a sequên-
cia didática. Uhuru, palavra de ordem geralmente utilizada pelo Movimento Ne-
gro Unificado, significa liberdade. A proposição da liberdade como resultante dos 
processos da Educação tem por amparo as obras de Paulo Freire na composição de 
pedagogia crítica educativa que fomente aos atores e às atrizes educacionais atua-
ção como sujeitos ativos e participativos nos diferentes ambientes de convivência.

Procura-se representação, expressão que compõe o título do projeto pedagógi-
co, teve por inspiração a música Bonecas Pretas – interpretada por Larrisa Luz que, 
em parceria com Pedro Ita, assinam a composição. A expressão também nomeia as 
4 (quatro) etapas da prática pedagógica que, apesar da divisão didática quanto ao 
repertório que constituem, ocorriam temporalmente de forma simultânea, a saber: 
literatura infantil, brinquedos infantis, animações e história e cultura local.

Com foco sobre a questão étnico-racial, o projeto teve por arcabouço de que a 
de “A identidade não é algo inato. Ela se refere a um se refere a um modo de ser no 
mundo e com os outros. É um fator importante na criação das redes de relações e de 
referências culturais dos grupos sociais” (GOMES, 2005, p. 41) e na compreensão 
de identidade racial “como direito e como condição imprescindível para assegurar 
saúde, bem estar e desenvolvimento pleno de todas as crianças, em particular das 
negras, e como base imprescindível para uma sociedade que se propaga como igua-
litária.” (BENTO, 2012, p. 98)

6	 https://www.mapadaviolencia.org.br/
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Tendo ainda o protagonismo infantil e a escuta sensível como princípios basila-
res no projeto pedagógico, processos de percepção e construção da identidade ra-
cial meio da identificação (auto e hetero) das crianças foram experimentadas nas vi-
vências geradoras de aprendizagens. Pois, assim como nos informa Damião (2012, 
p. 33) sobre o Arraial do Retiro, na Itinga também, “No fluxo da existência, o bairro 
é constantemente invadido por seres do futuro que vêm conhecer o passado para 
fazer o presente: são novas gerações, as crianças!”

Guimarães (2008) informa que a ancestralidade ou origem, o status sociocultu-
ral e a aparência física são os três padrões distintos ou tipos de classificação siste-
matização realizada por Charles Wagley (1968) resultante de pesquisas do campo 
da Antropologia e da Sociologia sobre formação de raças sociais nas Américas reali-
zadas nas décadas de 50 e de 60 do século XX. O autor aponta ainda que atinente ao 
Brasil, a sistematização da especificidade de classificação de cor talvez tenha Marvin 
Harris como maior expoente por “descobrir que, ao contrário do que se passava nos 
Estados Unidos, não havia regra de descendência racial no Brasil”. (GUIMARÃES, 
2008, p.36)

No reconhecimento da criança, a escola, a família e o município de Lauro de 
Freitas como territórios de identidade realizamos pesquisas sobre classificação ra-
cial para compor o projeto pedagógico Uhuru: procura-se representação. A prin-
cípio, recorremos às fichas de matrículas das crianças na secretaria da EMLSJ, das 
quais tivemos 45 (quarenta e cinco) documentos por fonte de análise. Em seguida, 
por a pré-escola ser o segmento da Educação Infantil das crianças que participaram 
do projeto, buscamos no Censo Escolar da Educação Básica as informações mais 
recentes sobre o quesito cor/raça da pré-escola do município de Lauro de Freitas – 
que foi o de 2017- a fim de compará-las com as coletadas na EMLSJ sobre os dados 
das turmas.

Sobre categorias de cor/raça da Ficha de Matrícula que municiam o Censo Es-
colar da Educação Básica - levantamento estatístico-educacional do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) - ressalto que são 
“as mesmas utilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 
amarela, branca, indígena, parda e preta [...]foi incluída a opção “não declarada”, 
garantindo o direito de não informação de cor ou raça na mesma política da opção 
“sem declaração” do censo demográfico.” (BRASIL, 2017, p.2)

No confronto de dados de cor/raça da pré-escola de Lauro de Freitas, além 
dos números das crianças integrantes da sequência didática e do Censo Escolar 
de 2017, serão apresentados na Tabela 1 informações do Censo Escolar de 2018 e 
2019 – que apesar de não ser fonte de pesquisa1do projeto pedagógico servem de 
exploração para o entendimento da classificação racial como foco no debate sobre 
as relações raciais neste município. Salientamos ainda que por valores absolutos 
de cada fonte ser diferentes estes serão apresentados em números percentuais.
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TABELA: DADOS DE COR/RAÇA DA PRÉ-ESCOLA
DE LAURO DE FREITAS/BA – DE 2017 A 2019

Cor/Raça
Projeto 

Pedagógico
Censo Escolar da Educação Básica

2017 2018 2019
Não Declarada 55,55% 39,42% 45,12% 45,32%
Branca 4,44% 6,72% 6,37% 6,01%
Preta 11,11% 12,70% 11,20% 11,15%
Parda 28,89% 40,23% 36,35% 36,60%
Amarela 0% 0,80% 0,74% 0,71%
Indígena 0% 0,12% 0,21% 0,20%
TOTAL 99,99% 99,99% 99,99 99,99%

Fonte: Elaboração a partir de Fichas de Matrícula da EMLSJ (2018) e Censo Escolar (2017-2019)

Os dados da Tabela demonstram que os números do Censo Escolar da Educação 
Básica de 2017 a 2019 evidenciam constância quanto às categorias de cor/raça. 
Ou seja, a opção “não declarada” é sempre a resposta com maior valor percentual 
seguida da categoria “parda” – tendência presente nos dados da turma da EMLSJ 
pertencente ao projeto pedagógico Uhuru: Procura-se Representação. Além disto, 
enquanto há um gradual aumento de resposta à opção “não declarada”, a catego-
ria de cor/raça “parda” não obedece a padrão de ampliação ou diminuição numé-
rica, sendo assim, caracterizada por oscilação.

Assim como foi denunciado documentos e pesquisas que abordam sobre o Cen-
so Escolar, “Vale considerar como relevantes nessa análise que o alto índice de 
respostas nas opções “não declarada” [...] vem dificultando essa informação como 
ponto de análise da educação brasileira.” (BRASIL, 2017, 2) Outra consideração 
importante é que o contingente de “negro” – “pessoas classificadas como pretas 
e pardas” (GOMES, 2005, p.39) - no Censo Escolar de 2017 a 2019 é maior do que 
o de “não declarada” – o que não ocorre com os dados das crianças pequenas do 
projeto pedagógico. A problemática atinente ao grande índice de “não declarada” 
como identificação racial evidenciada na parte da fase diagnóstica da sequência di-
dática, motivou tomadas de decisão como de mobilização para preenchimento dos 
formulários de matrícula.

“A identificação é o mecanismo fundamental pelo qual se constitui uma pessoa, 
ou melhor, um sujeito.” (BENTO, 2012, p. 110) O Censo Escolar da Educação Básica 
tem a heteroclassificação como método de identificação racial vigente para crian-
ças da pré-escola pois o preenchimento do quesito cor/raça nos formulários “é de 
autodeclaração de alunos e docentes ou responsáveis pelos mais novos”. (BRASIL, 
2017, p. 2) Ou seja, no caso das crianças pequenas, são seus/uas responsáveis que 
informam sobre sua cor/raça.

No sentido de alertar sobre possíveis entraves que resultam em prejuízos para 
as relações sociais, em especial, quanto a implementação dos dispositivos como as 
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DCNEIs e a DCNERER, Damião (2012, p.12) denuncia que “estudos sinalizam que no 
decorrer da história, a criança negra menor de 7 anos tem recebido por parte da 
reflexão científica”. Impulsionada por esta mesma inquietação, Rosemberg (2012, 
p. 35) questiona “Volto, agora, a atenção para as crianças pequenas: o que sabemos 
sobre seu processo de autoidentificação de cor-raça?”

Diante da dinâmica da heteroclassificação como método para identificação ra-
cial das crianças pequenas no Censo Escolar e dos relatos acerca das atitudes das 
crianças da turma planejamos vivências que agudizassem o protagonismo infantil 
e a escuta sensível ao passo que legitime o entendimento de criança como “centro 
do planejamento curricular, é sujeito histórico e de direitos” (BRASIL, 2009, p. 6), 
como de sua autoclassificação racial e reflexão sobre como si e o/a outro se iden-
tifica quanto ao quesito cor/raça. Pois, “Para aprender, as crianças devem ter seus 
desejos, suas vidas, suas histórias e suas culturas consideradas.” (TRINIDAD, 2012, 
p. 121)

Com efeito, o método de autoclassificação tendo as crianças pequenas como 
autoras neste processo foram prestigiadas nas vivências geradoras de aprendiza-
gem do projeto pedagógico. Como estratégia que articulasse a autoidentificação 
racial das crianças com elementos que fizessem parte da cultura da infância e da 
arte como expressão, as etapas da dimensão Procura-se Representação se integra-
ram - em especial, no que diz respeito à literatura infantil e brinquedos infantis. 
Nesta interface, o livro paradidático Que cor é minha cor? - de Martha Rodrigues 
e ilustrada por Rubem Filho – foi a ferramenta inaugural experimentada que, por 
sua vez, teve vivência com a música O Pano Encantado, de Lú Chamusca, como 
ferramenta para retomada ao tema e ao mesmo tempo pretexto para composição 
de outra vivência – a construção de bonecos/as de pano.

Reforçando a percepção quanto à cor da pele e contexto afetivo familiar e an-
cestral, a literatura Que cor é minha cor? foi lida (pelo adulto) com releitura (por 
uma criança). Em sequência, cada criança escolheu um lápis de cor que represen-
tasse a tonalidade de sua pele revelando o nome daquela cor – estratégia também 
para confrontar o lugar comum de chamar determinada tonalidade de rosa de cor 
de pele como se fosse um padrão universal. Durante a leitura pela professora, es-
pontaneamente as crianças começaram associar representações presentes no livro 
paradidático de homens de diferentes grupos étnico-raciais a si e aos seus colegas. 
Neste contexto, a criança de tom de pele mais escura da sala foi associada à ima-
gem do homem mais escuro – que, de acordo com minha percepção apresentava 
aproximação quanto aos aspectos fenotípicos.

A criança personagem principal do relato atinente à leitura do livro Que cor é 
minha cor? mostrou-se extremamente incomodada com aquela situação e apesar 
de negar a premissas de seus/as colegas apontou ainda a foto do homem de pele 
clara e olhos verdes como o que reconhecia como associado a seu pai (a sua ima-
gem e representação). Por naquela ocasião não ter havido condições de direcionar 
a atenção para aquele episódio específico devido não ser a única intervenção das 
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crianças, que, por sua vez, estavam participando ativamente e dando contribuições 
variadas. Fazendo uso da intencionalidade educativa, no mesmo dia, mas, em ou-
tro momento, dialoguei com aquela criança e com outras diretamente relaciona-
das ao relatado.

Neste contexto, dentre as reflexões sobre associação dos/as meninos/as da tur-
ma com a imagem dos homens que estavam nos quadros a partir da vivência com 
o livro Que cor é minha cor?, a criança que divergiu insistente dos colegas sobre a 
figura que mais se associava a sua imagem, tomada por um sentimento de angús-
tia com lágrimas descendo ao rosto, logo no início do direcionamento de sua fala 
externou: “Minha pró, eu não quero ser pretão”. Com efeito, dentre outras falas, a 
mãe da criança que informou sobre o não desejo de pertencer ao grupo étnico-ra-
cial negro declarou a nós sobre episódios de preconceito racial sofridos por ela, em 
especial em contexto familiar (em quem é considerada a (mais) negra) – elemento 
que gera sofrimento em seu filho.

A construção da imagem positiva da população negra foi por mim reafirmada 
junto às crianças, a interlocução com a família para o entendimento do contexto 
de produção de aquela fala também foi reafirmado. Sobre o lugar do/a negro/a nas 
relações sociais no Brasil, após exploração em contexto socio-histórico sobre o que-
sito cor/raça neste território, Guimarães (2008, p. 43) chamando a atenção para a 
atuação do preconceito racial arrazoa que é “grupo de pessoas que sofrem mais 
profundamente as conseqüências do preconceito, tal como ele opera normalmen-
te nas nossas instituições sociais.” E, apesar dos percalços precisamos direcionar os 
nossos esforços com “propostas possam produzir uma nova ação, que gere “bons 
frutos”, isto é, possam produzir práticas pedagógicas nas quais a alteridade esteja 
presente desenvolvendo com as crianças a capacidade de ver o outro nas suas sin-
gularidades e admirá-las”. (DIAS, 2012, p. 184)

A cor “amarela” também foi assunto atinente às vivências a partir da literatura 
infantil Que cor é minha cor?, pois, uma criança foi advertida por outra por ter 
escolhido esta cor como a que referendasse à tonalidade de sua tez por meio da 
expressão: “Amarelo? Você vai pegar a cor amarela? Por uma acaso você é menino 
amarelo?” Tal questionamento remete a preconceito racial, pois, a evocação de al-
guém como menino amarelo naquele contexto tem por valor semântico associação 
ao estereótipo de “bobo”, “lerdo” – entre outras caracterizações de carga simbó-
lica pejorativa.

O Pano Encantado, de Lú Chamusca, seguiu a proposta de transformação em 
elementos estipulados na música. Em complemento, eu disse que o pano deveria 
virar um/a boneco/a e que poderíamos fazer nossos/as bonecos/as, porém, que 
deveria ser da cor da nossa pele. Então, solicitei que cada criança se sentasse na 
tonalidade que julgasse ser a de sua pele. Feito este levantamento, tivemos dados 
mais concretos para a confecção dos moldes para a construção do/a boneco/a. Na 
efetiva relação escola/família/comunidade escolhemos conjuntamente um dia da 



semana para a realização pelas crianças com seus familiares – cujo sábado foi a 
alternativa eleita.

Durante a vivência de construção dos/as bonecos/as, discutimos sobre a te-
mática da consciência identitária étnico-racial tendo por mote, tendo por mote 
dados do formulário de matrículas de aquelas crianças e a música Bonecas Pretas. 
A princípio, fichas com fotos e nomes das crianças ficaram dentro do molde do/a 
boneco/a da cor do pano que ela escolheu como sendo a cor de sua pele – autoi-
dentificação racial. A pessoa que representava sua família precisou escolher a cor 
que julgasse que seria a da criança – heteroidentificação.

FIGURA: VIVÊNCIAS DE AUTOIDENTIFICAÇÃO
 RACIAL DAS CRIANÇAS PEQUENAS DO UHURU: PROCURA-SE REPRESENTAÇÃO

 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

54

Relatamos experiências e pensamos nos caminhos para o projeto e para supe-
ração das representações cunhadas no conceito de desigualdade oriundas do pro-
cesso escravista colonial que reflete na contemporaneidade sobre o lugar do/a ne-
gro/a na sociedade. Houve convergência entre a maioria das escolhas. No caso de 
divergência a partir do confronto, apesar de expor suas ideias, nenhum/a familiar 
interferiu na opção da criança para a construção do brinquedo afirmativo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Uhuru:Procura-se representação pautou-se em estratégias que privi-
legiavam a valorização dos corpos e das vozes dos sócio-históricos que integraram 
a ação educativa. Neste esteio, em diálogo com a pesquisa de Dias (2012), hoje 
percebo que a proposta está em interface com os princípios que orientam as práti-
cas docente em Educação Infantil para as relações étnico-raciais, a saber: coragem 
para enfrentar o tema; ludicidade; considerar as diferenças entre as pessoas como 
valor positivo e; construção da ideia de diferença como algo positivo. Enfim, há sin-
tonia quando se tem por meta um país mais justo e igualitário.

Diante do exposto, não renuncio à defesa de que a escola precisa ter práticas 
efetivas de resistência contra as desigualdades sociais. Nesta perspectiva, além dos 
princípios já explorados nas linhas acima, reforço a importância de que o Estado 
atue como indutor de políticas públicas afirmativas, com destaque, à formação 
docente para o alcance de tal finalidade.
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REPENSANDO A ESCOLA: E O PROTAGONISMO 
DA CRIANÇA NEGRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Bianca Cristina da Silva Trindade

As crianças possuem formas únicas de se manifestar,
de se expressar e de se comunicar.

(Adriana Friedmann)

RESUMO

O presente trabalho representa um dos desdobramentos da minha tese, que 
propõe o repensar a escola, o nosso intuito seria recriar o espaço escolar na edu-
cação infantil, abrindo o diálogo à Diversidade racial e o mais importante com a 
participação das crianças. Promovendo espaços de conhecimentos e saberes na va-
lorização de outras culturas, que foram postas em situação de subalternidade e he-
gemonia, estabelecidas pelas relações de poder. Pensamos a superação do racismo 
na infância. No objetivo de favorecer uma educação para as relações étnico-racial 
na Educação Infantil, para a construção de Identidade da criança, em especial as 
crianças negras. Entendemos as crianças como sujeitos históricos, sociais e cultu-
rais, que se constituem na interação com o meio e com os seus pares. Apreciamos 
a criança como principal ator social no processo de educação. Esse estudo foi ide-
alizado para as crianças e com as crianças, nele dialogamos sobre algo que sempre 
nos inquietou muito na escola, desde meu tempo de menina, a falta de “voz das 
crianças”, em especial as crianças negras para enunciar aquilo que não as agrada, o 
racismo. Frente a essa questão racial penso onde se encontram as crianças negras 
na Educação atual? Quem as vê? Ou quem às viu? Como protagonistas de suas 
histórias? Pensamos o problema racial no contexto escolar na Educação Infantil, 
percebemos a necessidade de pensar este problema que durante anos e anos tem 
assolado a sociedade brasileira.

Palavras- chave: Escola; Protagonismo; Criança negra ; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

O presente artigo representa um dos desdobramentos da minha tese, que pro-
põe o repensar a escola, o nosso intuito seria recriar o espaço escolar, abrindo o 
diálogo à Diversidade racial, uma jornada investigatória com as crianças da Escola 
Municipal ao qual trabalho como docente de Artes, localizada em Campo Grande 
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na Zona Oeste no Rio de Janeiro. O objetivo do trabalho consiste em apresentar 
alguns dados preliminares sobre a pesquisa: “REPENSANDO A ESCOLA: E o prota-
gonismo da criança negra na Educação Infantil.” Como procedimento metodoló-
gico, se destaca a escuta das crianças através de abordagem qualitativa, no qual 
há produção de dados com as narrativas das crianças. Os discursos produzidos por 
elas revelarão que nosso trabalho tem caráter de identifcar as leituras das crianças 
a respeito da escola sem o racismo, pensando o protagonismo da criança negra.

Como arte-educadora e pesquisadora da infância do Grupo de Pesquisa Afro-
sin (Afroperspectivas, Saberes e Infâncias), uma instância acadêmica devidamente 
registrada no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científco e Tecnológico (CNPq), e, sediada na Universidade Federal Rural 
do Rio de Janeiro (UFRRJ). O Afrosin comporta duas linhas de pesquisa: 1ª) Afro-
perspectivas  flosófcas; 2ªª) Infâncias, Educação, Artes, Natureza, Relações Éetni-
co- Raciais e de Gênero. Ée no contexto desta segunda que se incluem pesquisas 
com crianças sob a coordenação do professor Dr.º Renato Noguera.

Acreditamos que a Filosofa e a Arte na infância nos faz problematizar colocar 
questões em jogo, permite de forma autônoma pensar coisas sobre diversos as-
suntos, impulsionando o conhecimento sempre adiante. Como diz o flósofo Walter 
Kohan (2ª003), educar a infância é a melhor e mais sólida maneira de introduzir 
mudanças e transformações sociais.

E também concordamos, que a “infância é a experiência de percorrer cami-
nhos”. (NOGUERA, 2ª017a, p.365). Ée importante ressaltar que a abordagem da 
pesquisa foi qualitativa, as narrativas das crianças e o autorretrato são focos prin-
cipais do nosso trabalho.

Nesse sentido, pensamos as narrativas e o  protagonismo infantil. Ée importan-
te ressaltar que articulo essa proposta também pelo fato de ser uma educadora 
negra. Por isso, trago neste estudo sentimentos das minhas experiências enquan-
to criança negra no ambiente escolar. Atualmente, como educadora de escolas 
públicas no Rio de Janeiro, ainda percebo no ambiente escolar as distinções nas 
interações entre crianças brancas e negras nas escolas. Vejo que essa indiferença 
contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor, se confgura o racismo.

Que aprendizagens estão imbricadas na confecção do autorretrato? Ao longo 
do diálogo pensamos as Artes Visuais um componente curricular obrigatório na 
Educação Básica, “de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” 
e o diálogo com a Lei Nº 12ª.796/2ª013, é muito relevante na Educação Infantil.

Dialogando com alguns teóricos como Ana Mae Barbosa, Rosa Iavelberg, entre 
outros, podemos dizer que é muito prazeroso aprender, brincando, fazer desco-
bertas, experimentar, criar e recriar através da  arte, utilizando as linguagens ar-
tísticas, como fonte de expressão e  sentimentos. Promover uma educação para o 
entendimento  das  diferenças étnicas e contribuir para o diálogo de repensar da 
escola para uma mudança, incluir na escola temas que são silenciados ou subalter-
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nizados, para a promoção de uma educação democrática, justa e igual para todas 
as crianças. Seguimos em frente nessa luta antirracista.

A ESCOLA E A CRIANÇA

A	criança	é	colecionadora,	dá	sentido	ao	mundo,	produz	história	
e	pertence	a	uma	classe	social.	Olhar	o	mundo	a	partir	do	ponto	
de vista da criança pode revelar contradições e dar novos con-
tornos à realidade e conhecer a infância e as crianças favorece 
que	o	ser	humano	continue	sendo	sujeito	crítico	da	história	que	
ele produz (e que o produz). KRAMER (2009, p.71).

Segundo Kramer (2ª009), podemos afrmar que a criança é um sujeito histórico, 
porque essa “dá sentido ao mundo, produz história...” e nesse sentido pensamos a 
criança um sujeito que vive num tempo, num determinado contexto sociocultural 
e numa classe social. intuito, o presente trabalho consiste no desafo de pensar ou-
tras metodologias na pesquisa com crianças, para isso este estudo se ocupa princi-
palmente em ouvir as crianças negras ou não, esse estudo baseia-se no pensamen-
to de, junto delas, pensar uma nova escola.

Ée importante destacar que a proposta da pesquisa tem uma abordagem pró-
pria sobre a infância, além de contar com  dinâmicas  e ações no cotidiano escolar, 
que nos permitirão uma compreensão mais detalhada acerca da escola na perspec-
tiva das crianças. O problematizar acerca do lugar da infância nas interações com 
a cultura escolar é o que nos faz refetir sobre seguintes questionamentos: O que  
pensam  as crianças sobre o racismo na Educação Infantil?

O conceito de infância a considerando como a idade da fala e não da inocência. 
Concordamos que “há uma negatividade constituinte da infância, que, em larga 
medida, sumariza esse processo de distinção, separação e exclusão do mundo so-
cial”. (SARMENTO, 2ª005, p.368).

Romper com esse silêncio, principalmente nas relações com os adultos e dar 
visibilidade a essas vozes, serão formas de estratégias e enfrentamento ao silen-
ciamento que lhes é imposto.

Nesse sentido, o procedimento metodológico consiste em constantes diálogos 
com o grupo focal. Formados pelas crianças envolvidas na pesquisa da escola situ-
ada especifcamente na Zona Oeste, no Estado do Rio de Janeiro. A escola possui 
uma sala de aula para cada série, atende da Educação Infantil ao Ensino Funda-
mental I.

O presente trabalho consiste nas refexões e construções a respeito da escola, 
que vão surgindo através dos diálogos com as crianças da pesquisa, e se potencia-
lizam a medida que as crianças começam a criar narrativas e através do exercício 
permanente sobre o próprio pensamento, o respeito e a valorização à outras cul-
turas.
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O PROTAGONISMO DA CRIANÇA NEGRA

Estamos de acordo com a Sociologia da Infância e a Filosofa da Infância, por 
isso, quando trazemos as vozes a essas crianças, apresentaremos diversos atores 
sociais pertencentes a essas escolas, “pequenos” sujeitos sociais e históricos, que 
nos ajudaram a refetir sobre a infância e a educação. Segundo o flósofo Noguera 
(2009), “para que a cidade seja justa, é necessário educar a todos desde a infância”.

Pensamos o protagonismo infantil diante do desafo de enfrentar os confitos 
étnico-raciais na escola e na importância de emergir essa questão contemporânea 
na educação infantil, promovendo, assim, um ensino democrático. Essa pesquisa 
entende as crianças como sujeitos históricos, sociais e culturais que se constituem 
na interação com o meio e com os seus pares. Apreciamos a criança como principal 
ator no processo de educação. Ou como nos diz Walter Kohan: “educar a infância é 
a melhor e mais sólida maneira de introduzir mudanças e transformações sociais.”

Nesta pesquisa em construção, prepusemo-nos a repensar a escola sob o olhar 
das crianças. E, em cada construção e desconstrução, surge como processo de re-
fexão com o cotidiano escolar. Ao mesmo tempo, possibilita reconhecer as especi-
fcidades das crianças, afrmar a sua igualdade, respeitando as suas necessidades e 
pensar em sua potência.

Isso pode ser apreendido como um processo de emancipação, e mais ainda se 
desdobra em possibilidades de educação. Existe frente a isso a necessidade de cria-
ção e desenvolvimento de práticas pedagógicas e de pesquisas com as crianças e 
para sua afrmação como sujeitos de direitos e como presenças ativas na recriação 
das realidades que compartilham. Entre perspectivas e inacabamentos, refetire-
mos sobre esses desdobramentos para a superação do racismo na infância.
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CRIANÇAS, NATUREZA E ORIXÁS: 
EXPERIENCIAÇÕES AFRO-BRINCANTES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
Lia Franco Braga

INTRODUÇÃO: SOPRANDO VENTOS

No presente artigo exponho de maneira breve relações intrínsecas das crianças 
participantes da minha pesquisa de mestrado1 ao brincarem com o corpo através 
do teatro, da dança e da música nas oficinas que mediei com contação de histórias 
e jogos/brincadeiras corporais. Há foco na especificidade de suas expressões em 
relação à natureza e a partir do universo de orixás. São divindades, rainhas(es), 
princesas(es), guerreiras(os), heroínas(es) da nação/etnia africana Yorubá.

A pesquisa tinha como objeto de estudo as performances dos corpos brincantes 
de crianças em diálogo com elementos da cultura africana, a partir desse universo, 
na Educação Infantil. A mesma foi desenvolvida entre os meses de abril a junho de 
2019 com um grupo de 12 crianças, entre 05 e 06 anos, do Núcleo de Educação da 
Infância/NEI/Cap/UFN. Participaram crianças negras, mestiças, brancas e duas com 
deficiência.

Vale destacar que os nomes fictícios foram escolhidos pelos próprios participan-
tes, a partir de temas da natureza. Assim, pude a partir do exercício da escuta das 
crianças apreender suas opiniões, sugestões, questionamentos, evidenciando suas 
sabedorias e culturas infantis, tornando a experiência mais desafiadora e rica. Os 
percursos e as travessias afro-brincantes, gestaram um estado de encantamento a 
partir de orixás inspirados em conhecimentos afro-ancestrais.

DESENVOLVIMENTO: BRINCANDO COM ORIXÁS E A 
NATUREZA

Em uma das oficinas, narrei, de forma adaptada uma história do princípio da 
criação do mundo, segundo o povo Yorubá. Olodumare, ou Olorúm, o deus criador 
dos Yorubá, vivia no orum (céu) e de lá olhava para o aiyê (terra). Avistava toda a 
natureza que fora criada, achando-a muito bela, mas percebeu que faltavam os 
protetores da natureza; além disso, ele se sentia sozinho. Ele teve uma ideia e deu 
um sopro, gerando vida a orixás. Convidei as crianças para conhecermos alguns de-
les; algumas concordaram, outras não.

1 Junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte/UFRN.
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Utilizando um livro de pano, falei os nomes e as principais características de 
algumas(uns) orixás: Oxalá, Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Xangô, Iansã e Oxum; e, en-
quanto isso, mostrava os desenhos para as crianças. Em alguns momentos, o meni-
no Oceano Tubarão Tigre tentava pronunciar alguns nomes, como Oxalá e Oxóssi, 
e nesses momentos passei a utilizar o corpo para representar esses orixás e dina-
mizar a ação a partir da energia e das características de cada um deles – como a 
representação de um velho corcunda, em Oxalá, e de um caçador desbravador, em 
Oxóssi.

Demonstrando corporalmente a narrativa, fui conquistando a atenção das crian-
ças; algumas me olhavam com curiosidade e começaram a interagir. Quando inda-
guei qual era a cor preferida de Oxóssi, já que ele era o rei da mata, e caçador, eles 
imediatamente afirmaram que era verde. Falei também que esse orixá protegia as 
pessoas que moravam na natureza, tais como os índios2, e o menino Onça Pintada 
frisou: “E os bichos”. Já o menino Leão Fogo disse que na mata havia “ninja”, e o 
menino Onça Pintada disse que não. Eu disse: “O Oxóssi é um guerreiro, como se 
fosse um ninja, porque ele defende toda a natureza!”, empolgando o menino Leão 
Fogo.

Também explicitei que, na realidade, muitos humanos não protegem a natureza, 
e perguntei se iríamos respeitá-la e valorizá-la; as crianças unanimemente disse-
ram que sim. Neste momento, o menino Oceano Tubarão Tigre expressou uma 
linda reflexão: “Lia, as árvores e a mata são seres vivos!”, e a menina Raposa narrou 
que, uma vez, uns amigos dela estavam descascando uma árvore e tirando as suas 
folhas; a mãe de um deles dissera que a árvore chorava, e um menino disse que a 
árvore nem tinha vida, mas a menina Raposa afirmou que ela tinha sim. A partir dos 
conhecimentos prévios das crianças e da contextualização da temática, percebe-
-se que as expressões utilizadas por elas evidenciaram uma consciência ecológica 
de valorização da natureza. Esses e outros diálogos vão ao encontro de um dos 
ensinamentos e princípios do referencial teórico-metodológico da pretagogia: “O 
reconhecimento da sacralidade como dimensão que perpassa todos os saberes das 
culturas de matriz africana, levando uma postura de identificação, respeito e espi-
ritualidade para com a natureza [...]” (PETIT, 2015, p. 122).

Quando comecei a falar de Iemanjá, perguntei se alguém já tinha ouvido falar 
dela. O menino Leão Fogo disse que sim, e que ela era uma princesa. Eu disse: “É 
por aí”. O menino Oceano Tubarão Tigre, ao ver o desenho, disse: “É da água… da 
lua!” E eu disse: “Tem a ver com a lua também”, complementando que, sendo uma 
rainha do mar, ela protegia também os animais. Nesse momento, ao questionar as 
crianças sobre o nome de animais marítimos, o menino Leão Fogo falou sem para 

2 É de conhecimento histórico e antropológico que o termo “índio” foi atribuído pelos portu-
gueses aos vários povos originários que aqui viviam no período da colonização do Brasil, ocasionando 
generalizações. Um termo mais adequado seria “indígena” ou “povos indígenas”, não dando margem 
a	rotulações	pejorativas.	Porém,	em	alguns	momentos	da	pesquisa,	nos	diálogos	desenvolvidos	com	
as	crianças,	utilizei	o	termo	“índio”	para	facilitar	a	compreensão	por	parte	das	mesmas,	já	que	o	
termo “indígena” não é usual para elas e necessitaria de um tempo para ser aprofundado.
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algumas possibilidades, como “peixe” e “tubarão”. Eu também disse que ela pro-
tegia os seres encantados marítimos, como a sereia, e, em algumas histórias, ela 
poderia se tornar uma, como diz a música Ciranda do Anel: “Será que parou na goela 
da Baleia? Ou no dedo da sereia? Ou quem sabe o pescador encontrou o anel e deu 
para o seu amor”. Essa música as crianças cantaram em atividade anterior à minha, 
e a revisitamos para abrir o momento de contação de histórias naquele dia.

Em outra oficina, ao iniciar a contação de histórias Os Ibejis encontram água e 
salvam a cidade (PRANDI, 2001), dialoguei com as crianças sobre o instrumento 
africano kalimba, que toquei em uma música de abertura. O menino Onça Preta 
disse: “Isso é tipo... um mini-violão!”. Quando perguntei de onde ele tinha vindo, 
este menino, e também o menino Oceano Tubarão Tigre, em um clima de anima-
ção, expressaram: “Da África!”. Ao mostrar o som, o primeiro menino disse: “É 
tipo... um piano!”, e o menino Gato Ninja do Fogo expressou: “Tipo um... xi-lou-
-fo-ne!”

Perguntei o que o som daquele instrumento lembrava em relação à natureza e 
repeti o mesmo som. O menino Gato Ninja do Fogo disse: “Eu lembro... daquele... [o 
menino ficou pensativo] aquele deus da natureza!”, e eu disse: “O deus da nature-
za, os orixás, muito bem!”. E o menino: “Nãoooo! Orixássss!”. A menina Gatinha 
Folha disse: “A mãe da água!”, e eu falei: “Muito bem!”. O menino Oceano Tubarão 
Tigre complementou: “A água, as árvores, a mata!”, e eu afirmei: “A kalimba lembra 
o som das águas!”

Nas oficinas que se sucederam, apresentei às crianças outros instrumentos, com 
o objetivo de torná-los conhecidos e de afirmar a identidade de sons africanos e 
afrodescendentes. No caso específico do instrumento kalimba e a partir das narra-
tivas das crianças, cabe explicitar:

A kalimba é um instrumento de origem africana muito antigo, milenar, cujo nome 
original é mbira [...] Sua sonoridade remete a uma caixinha de música ou a gotas 
de água, de fato este é um instrumento que trabalha o elemento água em nós, ou 
seja, nossas emoções [...] evoca o retorno ao lar, o carinho, a doçura e trabalha 
o arquétipo da criança interior, pois sua suavidade cria um espaço de bem-estar 
instantâneo. Desde a África, sempre esteve associado à contação de estórias em 
educação infantil através de inúmeras cantigas que transmitem a sabedoria e cora-
gem de muitos povos. Até hoje é comum encontrar grupos de crianças a caminho 
da escola cantarolando essas cantigas em suas kalimbinhas, ao longo de sinuosos 
caminhos	de	aprendizagem	(www.pierrestocker.com,	on-line).

Na história, a seca começou a chegar no povoado, e os meninos Ibejis come-
çaram a cavar buraquinhos na terra. Perguntei se as crianças sabiam por que eles 
estavam cavando esses buracos. Algumas delas, como a menina Gatinha Folha, ex-
pressou que era para achar água, e o menino Gato Ninja do Fogo disse: “É, porque 
debaixo da terra tem água!”

No início da contação, combinei com as crianças que, por ter percebido que 
adoravam personagens, em determinado momento elas iriam representar um per-
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sonagem muito importante, e que todos iriam fazer uma mesma ação. Estimulei-
-as a entrarem em cena, e assim foram vivenciados elementos de teatralidade. Eu 
disse: [...]. Agora todo mundo juntinho [...]. Vocês vão dar as mãos e vão fazer os 
Ibejis procurando no chão o buraquinho, porque vocês vão se encontrar com outro 
personagem [...] Vocês todos vão fazer os Ibejis!”

Pedi então para as crianças darem as mãos, e indiquei que elas iriam para ou-
tro ponto da sala, conduzindo-as. Depois indiquei que se agachariam, procuran-
do os buracos no chão; algumas engatinharam e foram criando a cena comigo a 
partir de minha narração. Então eu disse: “Até que eles encontraram uma deusa 
da fonte sagrada!”, e uma criança perguntou: “É você?”. Comecei a interpretar a 
personagem: “Olá, meninos e meninas, mas o que vocês fazem no meu reino?”. O 
menino Oceano Tubarão Tigre olhou para outras crianças e sorriu, e várias crianças 
responderam: “A gente tá procurando água!”. A menina Cachoeira expressou: “A 
gente tá procurando a água da terra!”, e a menina Gatinha Folha disse: “E também 
a gente tá sem água! Não tem água para beber!”. Então eu disse: “Pois eu, a deusa 
das águas, eu vou... dar um desafio para vocês, para que vocês possam levar água 
para o povoado de vocês!”

As indicações iniciais para as crianças buscaram estabelecer direcionamento e 
regras, para que elas pudessem vivenciar comigo o desafio seguinte, A Ciranda das 
Águas; mas, por não apresentar uma sequência cênica, nem textual, as crianças 
foram encorajadas a improvisar ações e falas a partir do mote central.

Prosseguindo, comecei a formar uma roda com elas para que realizássemos, 
dentro da história, o jogo/brincadeira corporal A Ciranda das Águas – uma proposi-
ção de ciranda com o tema “água” e uma música que criei com essa temática. Men-
cionei que essa ciranda era parecida com a que eles conheciam (na época e pela 
contextualização do São João, eles estavam estudando a manifestação de coco de 
roda), mas que eu lhes ensinaria como era a dinâmica particular da brincadeira 
dançada.

Perguntei se sabiam como era o passo da ciranda, e o menino Gato Ninja do 
Fogo fez não com a cabeça. Tentei explicar e exercitar ao mesmo tempo com elas: 
“Bota um pé para frente, a mãozinha sobe, o pé para trás, a mãozinha vai para... 
isso, para trás!”. Procurei incentivá-las para que andássemos na ciranda, mas as 
crianças faziam os movimentos sempre no mesmo lugar, sem andar. Usando o re-
curso da estátua por alguns segundos, expliquei: “Agora eu vou cantar uma músi-
ca e a gente vai fazer esse passo, depois a gente vai... descobrir outros passos!”, 
lembrando- lhes do desafio para poderem conquistar o direito de levarem a água 
para o povoado deles, enquanto personagens Ibejis. Comecei a cantar uma música 
criada por mim:

“E 1-2-3-4-5-6… vaaaaamos todos cirandar no balanço das águas... Parou!” 
[Expliquei que mudaríamos a direção de onde a roda estava indo]

“E 1-2-3-4-5-6… vaaaaaamos todos cirandar no balanço das águas.”
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[Expliquei que ainda haveria o passo que estávamos fazendo, mas que existiriam outros, 
e indiquei o lado de direção da roda]

“E 1-2-3-4-5-6… e o som das águas fazem chuá chuá!”
[Perguntei se eles entenderam o movimento do chuá, em que os braços vão para um lado 

e para outro, e repetimos esse movimento]
“E 1-2-3-4-5-6… e o som das águas fazem chuá chuá!”

[Expliquei o próximo movimento, em que todos íamos entrando na roda e subindo os 
braços, indicando possibilidades para facilitar o movimento, tais como: “Abre bem gran-

dão para fazer bonito!”; então abrimos mais a roda, expandindo-a]
“Chuá chuá, chuá chuá, chuá chuááááááá”

[Devagar, fomos entrando na roda, dando passos a cada chuá e frisando uma entonação 
mais vibrante no último].

Inicialmente a ciranda pareceu um pouco desengonçada; porém, à medida que 
ia cantando, explicando e fazendo junto com as crianças, ela começou a ter mais 
forma – ainda assim um pouco parada, sem muito ritmo. Após algumas interrup-
ções, perguntei se poderíamos fazer de novo a brincadeira, e o menino Onça Preta 
expressou com animação: “Pode, pode, pode!”. Acrescentei uma segunda proposta 
musical e corporal:

“E 1-2-3-4-5-6… vaaaaamos todos cirandar no balanço das águas... Parou!” 
[Expliquei que a ciranda ia andar e que seria para o outro lado]

“E 1-2-3-4-5-6… vaaaamos todos cirandar no balanço das águas... Parou!” 
[Como a roda havia fechado bastante, pedi para abrirmos mais]

“E as águas vão prum lado e as águas vão prum outro” 
[Indiquei movimentação com o corpo para a esquerda e para a direita]

“E vão para cima e vão para baixo também”
[Indiquei movimentação com o corpo levantando para cima e agachando para baixo] 

“E as águas vão prum lado e as águas vão prum outro”
[Indiquei movimentação com o corpo para a esquerda e para a direita]

“E vão para cima e vão para baixo também”
[Indiquei movimentação com o corpo levantando para cima e agachando para baixo]

Na segunda tentativa, inicialmente, houve mais de dinâmica e ritmo; porém, 
algumas crianças ainda ficavam mais paradas, o que fazia com que a ciranda não 
andasse muito. Depois mostrei como seria o movimento da ciranda andando e re-
petimos a primeira proposta musical e corporal.

Engatei novamente a história pegando um pano cintilante na cor azul clara, 
abrindo e espalhando-o pelas crianças que o seguravam, o que formou uma ima-
gem de uma grande corda azul. Eu como personagem disse: “Eu, a deusa da água, 
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a deusa da fonte sagrada, determino que agora vocês possam levar, um do ladinho 
do outro, as águas... as águas pro povoado de vocês!”. Puxei as crianças e voltamos 
para o início, onde eu estava contando a história.

FIGURA 1: CRIANÇAS REPRESENTANDO IBEJIS LEVANDO ÁGUA PARA O POVOADO

Fonte: Arquivo da pesquisa. Edição: Júlia Braga e Lia Braga.

Em outro momento em que utilizei a experienciação corporal foi em uma das 
oficinas, ao narrar a história Iemanjá e o poder da criação do mundo (OLIVEIRA, 
2009). Resumidamente, esta história demonstra os desafios que Iemanjá, a rainha 
dos mares, quando criança, enfrentou, vivenciando alguns sentimentos como a so-
lidão. Ela encontrou o poder de superação dentro de si, e também o poder de criar 
e dar vida a elementos da natureza e outras(os) orixás, com a ajuda do deus cria-
dor. Em uma determinada situação, Olodumare/Olorum, deus supremo e criador, 
vendo a tristeza da menina, coloca as mãos em sua barriga, que cresce muito, e lhe 
diz para não falar nada, apenas abrir a boca. E “da boca encantada de Iemanjá...” 
surgiram as estrelas.

Enquanto eu representava Iemanjá, a personagem menina interagia com as 
crianças, perguntando quem gostava de girar; várias responderam “eu”, e o me-
nino Onça Pintada girou em seu próprio eixo, em cima de uma almofada, e depois 
caiu em cima dela dizendo “Gira, gira, gira!”. A personagem convidou as crianças 
para brincarem e elas demonstraram animação. A personagem cantava uma música 
(adaptei-a do meu contexto espiritual) e, na hora em que falasse as palavras “Bri-
lha, brilha”, elas iriam girar, devagar para que ninguém se machucasse. “E... brilha 
brilha brilha estrelinha Brilha brilha brilha estrelinha Brilha brilha brilha estrelinha 
assim como um raio de sol [ritmo devagar]. E... brilha brilha brilha estrelinha Brilha 
brilha brilha estrelinha Brilha brilha brilha estrelinha... e parou! [ritmo rápido]”.

As crianças e eu girávamos, umas mais devagar, outras mais rápido, com muito 
divertimento; a maioria em seu próprio eixo, mas o menino Leão Fogo saiu um pou-
co do seu centro girando com os braços abertos e na lateral, bem como o menino 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

67

Onça Pintada, que girou bem rápido quando a música aumentou a velocidade. Ao 
final, todas pararam prontamente firmes em seus lugares, menos os meninos Onça 
Preta e Leão Fogo que continuaram girando, e depois falaram que estavam tontos; 
eu pedi para eles sentarem.

Retomando a contação de história Os Ibejis encontram água e salvam a cidade 
(PRANDI, 2001), ao final da mesma, dialoguei com as crianças sobre alguns cuida-
dos para preservarmos a água no contexto urbano, como fechar a torneira na hora 
do banho – as crianças disseram que faziam isso. Depois contextualizei para a natu-
reza: “No mar, no riacho, nas lagoas, a gente faz o quê?”. A menina Gatinha Folha 
disse (com expressão de obviedade): “Toma banho na água!”, e eu: “Toma banho, 
mas ela precisa tá limpa. E quais são os cuidados?”. A menina respondeu: “Tem o 
rio, que… que... não pode tomar banho nele, porque ele tem cocô!”; e o menino 
Onça Preta (demonstrando em seu braço): “E tem sanguessuga, aquele bicho que 
puxa o sangue!”. Eu: “Certo, e para que a gente possa tomar banho na água limpa, 
o que é que a gente faz?”. A menina Gatinha Folha disse: “Não jogar lixo no mar!”, 
e o menino Leão Fogo complementou, bem sério e um tanto brabo: “Não pode 
jogar nada no mar!”. O menino Oceano Tubarão Tigre disse: “Não pode jogar lixo 
no oceano!”, e a menina Cachoeira: “Ei, professora... não pode jogar lixo na praia!”

Ao observar as narrativas das crianças, considero que o universo de orixás pro-
picia a nós, artistas, educadoras(es) e professoras(es), a possibilidade de desenvol-
vermos metodologias que articulem oralidade, corporeidade, perspectivas sociais, 
históricas e culturais e educação ambiental.

Nesse sentido, Marques (2012) menciona interações entre dança e sociedade à 
medida que as crianças vivenciam e compreendem o corpo interligado ao mundo 
e às experiências coletivas:

Nas	propostas	de	articulação	entre	a	dança	e	a	sociedade	deve-
mos nos lembrar da importância de fazer com que as crianças 
percebam	 que	 seus	 corpos	 também	 são	 articulados	 e	 conec-
tados ao mundo, à sociedade, às pessoas; é muito importante 
para que elas percebam, compreendam e saibam opinar/agir 
sobre as dinâmicas das interações sociais em que vivem (MAR-
QUES, 2012, p. 100).

As dinâmicas experienciadas propiciaram fecundas articulações entre as lingua-
gens artísticas do teatro e da dança, permitindo, tanto a mim quanto às crianças, 
aberturas e experienciações performáticas. Vale mencionar Machado (2010b), 
quando a autora enlaça proposições entre as vivências dos professores e das crian-
ças, tendo elas um papel fundamental quando se aproxima a experiência à perfor-
mance:

[...] na medida em que os alunos são parte intrínseca de toda e 
qualquer performance vivida e/ou proposta por seu professor: 
momentos	da	convivência	e	da	continuidade	dos	processos	de	
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conhecimento, nos quais o professor se faz e comunica algo aos 
alunos,	seja	por	meio	de	diferentes	tipos	de	narrativas	ou	brin-
cadeiras teatrais a serem experienciadas pelas crianças [...]; a 
criança que cria seu faz de conta e que o organiza durante uma 
aula de teatro, não exige de si nem do companheiro uma lógica 
formal; seja em termos de tempo, seja em termos de espaço, a 
criança	modifica,	quase,	o	tempo	todo,	seus	roteiros	de	improvi-
so,	e	aproxima,	recorrentemente,	suas	narrativas	teatrais	da	sua	
vida	cotidiana	(MACHADO,	2010b,	p.	117-118).

No jogo/brincadeira corporal Caminhando com diversas sensações, pode se 
observar também a experienciação de corporificar elementos da natureza. As 
crianças caminham e respondem corporalmente a vários estímulos; por exemplo, 
quando eu disse que o sol estava muito quente, e que fazia muito calor, perguntei: 
“Como é sentir calor sendo o sol?”, e a maioria das crianças, ao chegar próximo a 
mim, tremiam e vibravam as mãos, e algumas faziam sons.

Continuei: “Agora… vocês estão muito, muito quentes e se transformaram no 
fogo!”, e elas correram, gritavam, algumas pulavam, e os meninos Gato Ninja do 
Fogo, Leão Fogo e Onça Preta simularam uma luta, em que o primeiro menino caiu 
no chão – o que me passou uma ideia de que tinha sido derrotado –, e ainda assim, 
antes da queda, lançou a energia de fogo com os braços e as mãos para cima. Onça 
Preta se agachou para ver o menino, assim como Leão Fogo. Este último pegou no 
menino deitado e disse: “Meu amigo!”, e depois se levantou, expressou algo e fi-
nalizou com sons e movimentos de luta.

Essas experienciações me remeteram ao orixá Xangô, rei de uma antiga cidade 
africana chamada Oyó, também deus e guerreiro do fogo, raios e trovões. A meus 
olhos, principalmente o menino Gato Ninja do Fogo ao lançar para cima a energia 
do fogo, aproximou-se da imagem do rei:

Une-se a fogueira de São João à fogueira de Xangô, orixá da civi-
lização yorubá que é o próprio fogo. É o poder masculino aliado 
à capacidade de produzir e, principalmente, de controlar esse 
elemento (LODY; SABINO, 2011, p. 22).

Em	determinados	momentos	da	coreografia,	esse	orixá	represen-
ta	o	ato	de	lançar	pedras	e	as	atira	sobre	o	mundo.	Essas	pedras	
são os coriscos, pedras do raio, das trovoadas, dos relâmpagos 
que anunciam o poder do fogo, o poder do rei (LODY; SABINO, 
2011, p. 146).

Através dessas vivências, é possível destacar o sentido de conexão, união e pro-
teção à natureza expressada intensamente pelas crianças e suas experienciações 
brincantes. Os elementos afrorreferenciados promoveram que as mesmas, por 
exemplo, movessem as águas, manejassem o fogo e criativamente corporificarem 
outros elementos presentes na natureza a partir da contextualização das histórias 
de orixás africanas (os).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: MIRANDO HORIZONTES

Nesse contexto afro-brincante, foi possível perceber que as crianças demons-
traram abertura, maleabilidade, adaptabilidade e criatividade em suas experien-
ciações corporais. Como, por exemplo, ao representarem os Ibejis, passando pelo 
desafio lúdico de dançarem as águas, através da ciranda – bem como ao brincarem 
e girarem como estrelas, o que lhes propiciou uma perspectiva de integração com 
a natureza. Houve também um sentido de valorização e cuidado com a natureza, 
quando as crianças vivenciaram e venceram o desafio, até conseguirem levar as 
águas para o povoado, manejando em suas mãos o elemento.

Com as proposições lúdicas e corporais, as crianças imergiram em cheiros e 
cores e nas florestas afro-ancestrais, nas quais deusas e deuses dominam as águas, 
o fogo e outros elementos da natureza. Nessa ambiência, as pequenas e os peque-
nos brincantes, como estrelas, brilharam no céu, e sorriram, correram, giraram e 
rodopiaram, na integração entre o ser humano e a natureza.

A intensa relação entre o teatro, a dança e a musicalidade africana promoveu 
no contexto da Educação Infantil, ancoragens artísticas para que as crianças pudes-
sem expressar-se criativa e corporalmente diante das descobertas e dos desafios 
vivenciados.

É possível ainda destacar, o protagonismo das crianças ao se aventurarem comi-
go pelo universo de orixás evidenciando seus saberes, dizeres, fazeres e criações. 
Pude aprender com elas e afirmar diversos valores, pois a temática propiciou en-
contros com as nossas riquezas afrodescendentes, conexão com a ancestralidade 
de divindidades yorubanas, a valorização da negritude e uma intrínseca relação 
com a natureza. Natureza essa viva, pulsante e na qual somos integradas e filhas 
(os) da mesma.
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APRENDA QUE NÃO SOMOS FRÁGEIS: 
COLONIALIDADE DA EDUCAÇÃO PELA PAZ E 
CAMINHOS PARA DECOLONIZÁ-LA
Nycolas Candido da Silva 

INTRODUÇÃO

A partir dos anos 1980, estudos sobre falência e fragilidade cresceram nas Rela-
ções Internacionais (RI) através de análises comparativas que caracterizam Estados 
não-ocidentais, principalmente no continente africano, como “fracos”, “colapsa-
dos”, “falidos”, “Estados de sombra” ou “quase-Estados” (HAGMANN; PÉCLARD, 
2010, p. 1–2). Apesar de um uso confuso destes termos1 e de divergências internas, 
os proponentes da “tese dos estados falidos” convergem em estipular um nível ide-
al de capacidade estatal e, através deste parâmetro, traçar a separação entre falha 
e sucesso (HILL, 2005, p. 146–147). A possibilidade de fornecer serviços básicos à 
população, os chamados “bens públicos” ou “políticos”, aparece como uma das 
principais medidas de capacidade estatal mobilizadas nessas análises. Nas palavras 
de Rotberg (2003, p. 26), um dos expoentes da teoria: “Estados-nação existem para 
fornecer um método descentralizado de entrega de bens políticos (públicos) para 
pessoas que vivem dentro de parâmetros designados (fronteiras)”2. A Educação 
é lida aqui como um destes bens a serem providos pelo Estado (idem, p. 27). A 
década de 1980 também acompanhou um crescimento do ensino como elemento 
da segurança internacional, motivado pela expansão dos estudos de guerra e paz 
para além do escopo militar (AGUILAR; RETAMAL, 2009). Considerando a ligação 
intrínseca entre teorização e prática política desde o início da teoria da fragilidade 
(HAMEIRI, 2007, p. 124), o presente artigo aborda a reprodução da lógica desta 
tese em iniciativas internacionais que procuraram conectar Educação à mitigação 
de conflitos.

Partindo de algumas reflexões de Aníbal Quijano, compreendo a tese dos es-
tados falidos como expressão da colonialidade presente nas RI. Quijano (2005, p. 
117–121) elucida que uma das principais chaves da colonização foi a criação e res-
significação racializada de identidades - como “negro”, “mestiço”, “ìndio”, “euro-
peu” e “português” - de maneira a fixar diferentes modos de vida em uma única 
hierarquia espaço-cultural em que a Europa assume o topo. Segundo o autor, o 
processo de aglutinação de corpos e existências múltiplas em identidades unísso-
nas e imóveis em favor da superioridade europeia tem “origem e caráter colonial, 

1	 Por	isso,	os	termos	“falha”,	“fraqueza”,	“falência”	e	“fragilidade”	serão	usados	neste	artigo	
sem	distinções	entre	si.
2	 “Nation-states	exist	to	provide	a	decentralized	method	of	delivering	political	(public)	goods	
to persons living within designated parameters (borders)”.
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mas provou ser mais duradouro e estável que o colonialismo” (QUIJANO, 2005, p. 
117) . Por isso, o conceito de Colonialidade do Poder é importante para sinalizar a 
continuidade do eurocentrismo nos meandros da política global. Nas RI, tal conti-
nuidade pode ser observada no privilégio do imaginário ocidental de soberania. A 
disciplina tende a se organizar em torno de um “consenso westfaliano” pelo qual 
toda existência política deve se enquadrar ao arquétipo eurocêntrico do que cons-
titui um Estado e, em comparação, experiências pós-coloniais negras, por exemplo, 
são classificadas como menos eficientes (GROVOGUI, 2002, 2015). É exatamente 
este o movimento perpetrado nos estudos de fragilidade quando, em sua maio-
ria, baseiam-se no arcabouço weberiano onde “o Estado europeu clássico” cons-
titui “o modelo para todos os Estados modernos”3 (JACKSON; ROSBERG, 1986, p. 
3. Tradução nossa), e ao frequentemente compararem a dita fraqueza política em 
África com uma grave doença (HILL, 2005, p. 147). Ao invés de buscar explicações 
sobre a situação sociopolítica em cada país, estes estudiosos apenas enquadram o 
não-Ocidente com “outro desviante”, isto é, estipulam a Europa como modelo de 
soberania e condenam a África por ser supostamente diferente (idem, p. 149). Ao 
desqualificar vivências que não se encaixam em um padrão de capacidade atribu-
ído ao Ocidente, tais estudos reproduzem a leitura eurocêntrica da história como 
“curso civilizatório cuja culminação é a civilização européia ou ocidental.” (QUIJA-
NO, 2005, p. 127).

Partindo destes aspectos, o presente artigo explora como a colonialidade da 
literatura da fragilidade está presente na relação entre pacificação internacional e 
pedagogia e como é possível desafiá-la. Tal esforço será divido em duas etapas re-
lacionadas. A primeira visa averiguar, através de revisões bibliográficas e análise de 
relatórios da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) e do Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) como a leitura 
colonial de fragilidade pode informar o uso da Educação na promoção da paz. A 
segunda etapa consiste em demonstrar como pedagogias voltadas à ancestralida-
de africana e suas expressões diaspóricas, as mesmas deslegitimadas pela lógica 
da fragilidade, apontam caminhos para decolonizar a Educação pela paz. Para isso, 
proponho um diálogo entre  a perspectiva ubuntu de Educação pacificadora de 
Tim Murithi e a Pedagogia da Pluriversalidade de Renato Noguera. Para concluir, 
buscarei intervir neste debate com maneiras de se cultivar o entrelaçamento entre 
pacificação e pedagogias decoloniais.

COLONIALIDADE DA EDUCAÇÃO PELA PAZ

Em outro trabalho, explorei como o pensamento eurocêntrico se expressa des-
de  as teorias pedagógicas que orientam Organizações Internacionais (OIs) para in-
tervir em conflitos armados (CANDIDO DA SILVA LAU, 2019). Dado o escopo deste 

3  “the classical European state, which is the model for all modern states”.
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artigo, porém, abordarei apenas alguns exemplos de articulações entre Educação e 
paz desenvolvidas pela UNESCO e UNICEF que se aproximam do eurocentrismo das 
análises de fragilidade. Isto não se dá em um uso declarado destas análises, mas 
na mobilização de três de seus aspectos: a naturalização de deficiências, o uso da 
capacidade como parâmetro e a fixação de um certo padrão de Estado.

A articulação de temas pedagógicos com as agendas globais de paz tem um 
longo histórico, mas ganhou destaque em 1989 com o conceito “Cultura de Paz” 
(Culture of Peace), inaugurado pela UNESCO no Congresso Internacional sobre a 
Paz na Mente dos Homens, realizado na Costa do Marfim. Este conceito partiu do 
princípio de que seres humanos em geral, vivem mergulhados em uma “cultura de 
guerra”, sendo necessário criar condições duradouras para transformar as socieda-
des em direção à paz (WINTERSTEINER, 2016, p. 111–112, 124). A UNESCO definiu 
o ensino como “o principal meio de promover uma Cultura de Paz” (AG, 1998) 
liderando, portanto, uma série de campanhas e projetos que visavam a promoção 
de uma “Educação para a Cultura de Paz”. As iniciativas neste sentido contaram 
não apenas com Estados, mas engajaram, por exemplo, uma rede internacional de 
educadores com a criação da Hague Appeal for Peace Global Campaign for Peace 
Education (WINTERSTEINER, 2016, p. 129). Dentre os principais objetivos destes 
esforços estava a expectativa de que o aprendizado pudesse transformar a menta-
lidade dos indivíduos mergulhados em ambientes agressivos e tomar pacífica suas 
práticas diárias (WINTERSTEINER, 2016, p. 125). Porém, como Mac Ginty (2014) e 
outros têm demonstrado, estas práticas pacíficas já existem mesmo em sociedades 
atravessadas por graves conflitos. Isto é invisibilizado, contudo, por uma noção de 
que humanos estão condenados culturalmente à guerra, isto é, uma concepção 
homogênea e pessimista de humanidade que leva a UNESCO a estipular previa-
mente que uma mentalidade pacífica deve ser ensinada nas situações de conflito. 
Logo, apesar da tentativa de atuar localmente, para além de instituições e gover-
nos, a Educação para a Cultura de Paz trabalha com uma pressuposição negativa da 
identidade humana, onde sociedades em guerra figuram menos como um agentes 
transformadoras e mais como problema a ser transformado.

Apesar de, mais recentemente, o vocabulário dos anos 1990 e 2000 ter perdi-
do força para o conceito de “peacebuilding”, a Cultura de Paz não deixou de ser 
uma ideia apreciada nos esforços de pacificação. Exemplo disso foi a implantação, 
entre 2012 e 2016, do Peacebuilding, Education and Advocacy in Conflict-Affected 
Contexts (PBEA) Programme, também denominado Learning for Peace, programa 
desenvolvido pelo UNICEF em parceria com os Países Baixos e com os 14 países em 
que foi implementado: Burundi, Chade, Costa do Marfim, República Democrática 
do Congo, Etiópia, Libéria, Myanmar, Paquistão, Serra Leoa, Somália, Sudão do Sul, 
Estado da Palestina, Uganda e Iêmen. O PBEA teve como principal objetivo “[...] 
fortalecer a coesão social, a resiliência e a segurança humana por meio de políticas 
e práticas educacionais”4 (SHAH et al., 2016, p. vi). Utilizou, para tal, uma perspec-

4 “[...] to strengthen social cohesion, resilience and human security through impro-
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tiva pedagógica denominada Educação para o peacebuilding (peacebuilding educa-
tion), definida como

[...] uma abordagem integrada baseada em sistemas. Ela traba-
lha	no	sentido	de	abarcar	as	causas	subjacentes	e	dinâmicas	ou	
"fatores"	de	conflitos	violentos	que	podem	ser	abordados	pelo	
sistema educacional mais amplo. Como tal, é essencial que a 
Educação para o peacebuilding seja informada pela análise de 
conflitos	 e	 baseada	 na	 contribuição	 das	 partes	 interessadas	 e	
parceiros	no	terreno.	Analisa	como	os	beneficiários	de	todo	o	
sistema educacional interagem nos níveis macro, meso e micro5 
(SHAH et al., 2016, p. iv).

A perspectiva de trabalhar juntamente com “partes interessadas e agentes no 
terreno”, sinaliza uma maior atenção do Learning for Peace com dinâmicas locais, 
para além do que é pré-definido pelo UNICEF. Isto é reforçado no caráter “sensível 
ao conflito” (conflict sensitive) buscado pelo projeto através de análises sobre as 
causas enraizadas de guerra junto às comunidades afetadas (SHAH, MABER, et al., 
2016, p. iv). Entretanto, estas alianças comunitárias vão até um certo limite. Ainda 
que o PBEA valorize, por exemplo, a resistência da juventude local em situações de 
contenda (idem, p. 22, 58 e 71), este tipo de potencial está, para o programa, sub-
sumido pela “perpetuação e propagação de uma cultura de violência”. No relatório 
do programa, esta “cultura” corresponde à aspectos endógenos das sociedades em 
guerra: fruto de “quando um pequeno grupo é inclinado à violência, toma a lide-
rança, e é acompanhado por indivíduos propensos à violência” e de como “[p]ráti-
cas duras de educação infantil em lares e escolas podem levar a tais tendências”6 
(SHAH, MABER, et al., 2016, p. 16). Portanto, ainda que não use o termo “Cultura 
de Paz”, O UNICEF classifica as situações de guerra com a mesma pressuposição 
que, através deste conceito, a UNESCO utilizou para toda a humanidade: de que 
a violência é um elemento culturalmente enraizado. Isto é agravado, pois o PBEA 
atrela esta pressuposição à categoria de fragilidade, definindo os países em que 
atua como tendo “[...] instituições, governança e segurança fracas, bem como uma 
falta de resiliência entre comunidades e indivíduos a riscos e vulnerabilidades.”7 
(idem, p. 6).

Logo, apesar de pretender uma “abordagem integrada” de Educação, a peda-
gogia do Learning for Peace se assemelhou, frequentemente, à leitura da tese dos 

ved education policies and practices”
5 [...] an integrated systems-based approach. It works towards addressing the underlying cau-
ses and dynamics or ‘factors’ of violent conflict that can be addressed by the larger education system. 
As such, it is essential for education for peacebuilding to be informed by conflict analysis and based 
on input from stakeholders and partners on the ground. It looks at how the beneficiaries of the entire 
education system interact at the macro, meso and micro levels”
6 “the perpetuation and spread of a culture of violence”
7 “product of weak institutions, governance and security, as well as a lack of resilience among 
communities and individuals to risks and vulnerabilities”
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estados falidos sobre o ensino como um bem público, e ligou este bem a uma 
espécie de capacitação. Em boa parte do relatório do programa a Educação é des-
crita como “serviço” que, se bem distribuído, pode “desenvolver a capacidade” de 
indivíduos rodeados de fragilidade e “contribuir para a coesão social e sociedades 
mais resilientes e pacíficas”8 (SHAH, MABER, et al., 2016, p. 22). “Coesão social” 
e “resiliência” são termos chave que indicam quais as capacidades que o projeto 
espera serem capilarizadas pela Educação. Resiliência é definida como uma habi-
lidade que permite às comunidades, indivíduos e sistemas “[...] resistir, antecipar, 
prevenir, adaptar e recuperar de tensões e choques”9. Já “coesão social” é enten-
dida como “o grau com que o capital social ‘vertical’ (um Estado que responde aos 
seus cidadãos) e ‘horizontal’ (relações transversais, interligadas entre diversos gru-
pos comunitários) se cruzam.” (SHAH, MABER, et al., 2016, p. v). O PBEA defendeu 
que a Educação seria capaz de interferir neste cruzamento ao gerar oportunidades 
de interação dos membros da sociedade entre si e destes com o governo, promo-
vendo, segundo o programa, uma maior resiliência das comunidades em conflito. 
Pensando que o Learning for Peace partiu da cultura de violência e da fragilidade 
para caracterizar sociedades em guerra, a conexão entre coesão social e resiliência 
no aprendizado parece buscar a reversão deste diagnóstico de maneira bastante 
específica: desenvolvendo uma comunidade política coesa com o Estado que, al-
cançando este imaginário, tornaria-se mais robusta e capaz.

Ainda que esta pequena digressão não sintetize o vasto uso da Educação como  
ferramenta de paz, procurei demonstrar como o pensamento político colonialis-
ta, imbuído na ideologia dos Estados frágeis, se expressa também no trabalho de 
OIs, mesmo quando buscam delinear programas pedagógicos sensíveis às condi-
ções particulares das sociedades em conflito. Vimos que o conceito de Cultura de 
Paz impulsiona o papel pacificador da Educação ao passo que presume a violência 
como elemento culturalmente enraizado a ser por ela revertido. Ao trabalhar nesta 
lógica, a Educação pela paz no UNESCO e na UNICEF tendeu a naturalizar os pro-
blemas de violência e, assim, subestimar a potencialidade de práticas pacificadoras 
existentes antes de sua atuação. No caso do PBEA, isso levou a leitura de que as so-
ciedades em guerra são frágeis e, portanto, precisam de uma educação que as tor-
ne capazes gerando coesão social e resiliência. Esta perspectiva parece assinalar a 
crença de que uma sociedade cuja política converge no Estado, isto é, coesa, é mais 
capaz de sobreviver, enquanto outras estão fadadas a serem fracas. Em outras 
palavras, a coesão social desponta no PBEA como o parâmetro político que separa 
Estados fortes de fracos. Esta leitura desprivilegia, por exemplo, vivências africa-
nas onde a descentralidade não é um sinônimo de fragilidade, mas, ao contrário, 

8 “If education services, both formal and nonformal, help alleviate the negative impact of 
violent conflict on individuals and build their capacity to address the underlying causes and dynamics 
of violent conflict, then individuals will be able to contribute to social cohesion and more resilient, 
peaceful societies.”
9 “to withstand, anticipate, prevent, adapt and recover from stresses and shocks, advancing 
the rights of every child, with special attention to the most vulnerable and disadvantaged children.”
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o próprio caminho pelo qual negociações entre múltiplos agentes possibilitam a 
construção do Estado (HAGMANN; PÉCLARD, 2010; HAMEIRI, 2007), dinâmica que 
tem sido particularmente importante para a Educação em países como a República 
Democrática do Congo (TITECA; DE HERDT; WAGEMAKERS, 2013). Portanto, assim 
como na literatura da fragilidade, há nestes exemplos toda uma diversidade políti-
ca que é subsumida pela fixação de um único modelo de Estado como horizonte da 
Educação pela paz. Dado que dos quatorze países alcançados pelo PBEA, nove são 
africanos e nenhum deles europeu ou norte-americano, não seria ilógico afirmar 
que tal modelo se orientou pelo Ocidente em detrimento das experiências não-O-
cidentais, que foram lidas como culturalmente violentas e frágeis.

CAMINHOS DECOLONIAIS: 
APRENDA QUE NÃO SOMOS FRÁGEIS

Refletindo nestes pontos, acredito que a decolonização da Educação pela paz 
passa por repensar o aprendizado para além de um instrumento de mudança de 
mentalidade ou de capacitação. Para Murithi (2009), por exemplo, a Educação 
pode promover novas formas de reconciliação se orientada pela noção de ubun-
tu, filosofia bastante presente nas sociedades de tradição Bantu nas regiões leste, 
central e sul da África. Apesar da difícil tradução para a linguagem ocidental, Mu-
rithi (2009, p. 226) associa ubuntu a uma perspectiva sobre a essência humana 
baseada no entendimento de que “[n]ós pertencemos a um feixe de vida. Dizemos, 
'uma pessoa é uma pessoa por meio de outras pessoas' (em Xhosa Ubuntu ungam-
ntu ngabanye abantu e em Zulu Umuntu ngumuntu ngabanye)”. Partindo desta 
abordagem mais coletiva que, porém, não perde de vista a individualidade, Murithi 
defende que o ubuntu pode ser difundido em currículos escolares pelo mundo para 
motivar processos mais participativos de pacificação. Neste, práticas comunitárias 
de reconciliação dariam às pessoas afetadas por conflitos, vítimas ou perpetrado-
res de violência, “encorajamento e suporte enquanto passam pelo difícil processo 
de produzir a paz”10 (MURITHI, 2009, p. 230). Encorajar e dar suporte a processos 
de paz que as pessoas já encaram parece um caminho bastante diferente de capa-
citá-las, como se fossem carentes de  certos atributos. Mesmo que o próprio Muri-
thi utilize a ideia de “cultura de violência” (idem, p. 225), ao chamar atenção para a 
filosofia ubuntu, o autor contrapõe uma compreensão da identidade humana pré-
-definida pela concepção geral de humanidade, através de uma compreensão que 
se constrói constantemente na relação comunitária. Nesta linha, é necessário dar 
valor a estas relações, no lugar de presumir uma fragilidade ou violência inerente 
que impede sociedades de serem agentes de sua própria pacificação.

Dito de outro modo, e falando como homem negro e brasileiro, é necessário 
que, na pacificação internacional, se aprenda que não somos frágeis, ou seja: que 

10 “encouragement and support as they go through the difficult process of making peace”
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as diferenças de nossas vivências quanto aos moldes ocidentais não nos fazem me-
nos capazes de promover a paz, ou de qualquer outra ação política. Acredito que 
isto é explicitado pela Pedagogia da Pluriversidade de Noguera (2012), no modo 
como se constrói por um denegrir da educação. Resgatando os sentidos da palavra 
“negro” na mitologia egípcia da deusa Nut e no uso etimológico do termo por au-
tores afrodiaspóricos, Noguera (2012, p. 67–68) entende denegrir “como regene-
ração. Ou seja, tornar-se negra, tornar-se negro significa revitalizar a existência”. O 
autor, portanto, convida-nos a “revitalizar as perspectivas esquecidas”, suprimidas 
na imposição de cânones pedagógicos, através do esforço de restituir currículos, 
repensar avaliações, promover a transdisciplinaridade, dentre outras alternativas 
(NOGUERA, 2012, p, 71). Construiríamos, assim, o que ele chama Pedagogia da 
Pluriversidade, compreendida como a “primazia das particularidades específicas 
na configuração dos saberes”, uma forma de educar que insiste no “reconheci-
mento de que todas as perspectivas devem ser válidas; apontando como equívoco 
o privilégio de um ponto de vista” (idem, p. 65). Tal pedagogia não só centraliza 
as problemáticas etnico-raciais imbricadas na Educação, como valoriza ser negro 
como sinal de revitalização epistemológica, não de fragilidade. Assim, Noguera nos 
motiva a um duplo esforço decolonial: de um lado, atentar para os apagamentos 
racializados na consolidação de certos modelos epistêmicos - no caso das propos-
tas de pacificação, do modelo de uma Educação capacitadora que pressupõe a in-
capacidade de corpos, comunidades e expressões políticas não-brancas, negras em 
sua maioria -; do outro, e concomitante a este, promover o reconhecimento destas 
potencialidades invisibilizadas.

CONCLUSÃO

Podemos observar que a filosofia ubuntu, as mitologias egípcias e as mobiliza-
ções destas perspectivas por pensadoras e pensadores africanos e da afrodiáspora 
nos intimam, entre outras questões, aos seguintes movimentos teórico-políticos: 
resgatar a capacidade e potência das epistemologias mobilizadas por corpos ne-
gros e corpos não-brancos no geral, chamar atenção para as questões de raça e 
racismo imbricadas produção de epistemologias e práticas políticas - questões es-
tas que são centrais, porém ainda largamente marginalizadas nas problemáticas da 
segurança internacional -, e desafiar a naturalização perpetrada pela visão essen-
cialista e dual de identidade reproduzida na tese dos Estados falidos.

Estes são aspectos de suma importância se considerarmos a Colonialidade do 
Poder que se consolida também nas RI. Portanto, concluo este trabalho com um 
chamado a centralizar a Educação como elemento da disciplina, a fim de articular 
pedagogias decoloniais com a teorização da política internacional. Refiro-me não 
apenas ao esforço de incluir o aprendizado como um tema das RI ou vice-versa, 
mas de pensar a própria construção da política internacional como uma prática 
educativa. Isto é: desafiar a divisão convencional entre teoria e prática, um longo 
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debate das RI (SMITH et al., 1996), e refletir no que aprendemos e ensinamos sobre 
o internacional como parte integral do que este internacional é. Duas propostas 
para tal: a primeira é mobilizar a Educação como mais que um mero instrumento 
de mitigação de conflitos, isto é, abordar o aprendizado como o próprio trabalho 
de definir e redefinir noções de violência, de paz, e de quem são os sujeitos-co-
munidades reproduzindo estes significados. Nesta perspectiva, as sociedades em 
guerra constituem e são constituídas pelo aprendizado e, portanto, precisam ser 
pensadas como mais que objetos estáticos, cuja cultura de violência está pré-con-
cebida, e às quais uma educação pela paz somente concede os atributos necessá-
rios para enfrentar suas carências.

Outra proposta é assumir pedagogias decoloniais como um caminho do repen-
sar das noções convencionais de Estado o que, na esteira de Noguera e Murithi, 
significa considerar as exclusões epistemológicas e as concepções de humanidade 
e identidade tradicionalmente presentes no que aprendemos e ensinamos que é 
ou não política, e quem deve ou não fazê-la. Nesta perspectiva, a gestação de uma 
Educação decolonial não apenas fornece uma ferramenta pedagógica a agendas 
como paz e segurança, mas é capaz de revitalizar/denegrir/reconciliar as formas 
consolidadas de se pensar-fazer a política internacional.

REFERÊNCIAS

ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS (AG). Resolução A/53/370, 2 set. 1998.

Disponível em: <https://www.culture-of-peace.info/annexes/resA-53-370/pages25-26.
html>. Acesso em: 26 set. 2020

ASSEMBLEIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS (AG). Resolução A/RES/53/243 A, 13

set. 1999. Disponível em: <http://www.un-documents.net/a53r243a.htm>. Acesso em: 
26 set. 2020

AGUILAR, P.; RETAMAL, G. Protective environments and quality education in humanita-
rian contexts. International Journal of Educational Development, v. 29, n. 1, p. 3–16, 1 
jan. 2009.

CANDIDO DA SILVA LAU, N. COLONIALIDADE DA PAZ: ESFORÇOS AMEAÇADOS PELO EU-
ROCENTRISMO EM UM ESTUDO DA EDUCAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PAZ. CADERNOS 
DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, v. 2019, n. 1, 14 maio 2019.

GROVOGUI, S. N. Regimes of Sovereignty: International Morality and the African Condi-
tion. European Journal of International Relations, v. 8, n. 3, p. 315–338, 1 set. 2002.

GROVOGUI, S. N. Remembering democracy: anticolonial evocations and invocations of a 
disappearing norm. African Identities, v. 13, n. 1, p. 77–91, 2 jan. 2015.

HAGMANN, T.; PÉCLARD, D. Negotiating Statehood: Dynamics of Power and Domination 
in Africa. Development and Change, v. 41, n. 4, p. 539–562, 2010.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

80

HAMEIRI, S. Failed states or a failed paradigm? State capacity and the limits of institutio-
nalism. Journal of International Relations and Development, v. 10, n. 2, p. 122–149, 1 
jun. 2007.

HILL, J. Beyond the Other? A postcolonial critique of the failed state thesis. African Iden-
tities, v. 3, n. 2, p. 139–154, out. 2005.

JACKSON, R. H.; ROSBERG, C. G. Sovereignty and Underdevelopment: Juridical Statehood 
in the African Crisis. The Journal of Modern African Studies, v. 24, n. 1, p. 1–31, 1986.

MAC GINTY, R. Everyday peace: Bottom-up and local agency in conflict-affected societies.

Security Dialogue, v. 45, n. 6, p. 548–564, 1 dez. 2014.

MURITHI, T. AN AFRICAN PERSPECTIVE ON PEACE EDUCATION: UBUNTU LESSONS IN RE-
CONCILIATION. International Review of Education, v. 55, n. 2–3, p. 221–233, maio 2009.

NOGUERA, R. Denegrindo a educação: Um ensaio filosófico para uma pedagogia da pluri-
versalidade. Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação, v. 18, p. 62–73, 2012.

QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: A colonialidade 
do saber: eurocentrismo e ciências sociais: perspectivas latinoamericanas. Colección Sur 
Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires: Edgardo Lan-
der (org.), 2005.

ROTBERG, R. I. Failed states, collapsed states, weak states: Causes and indicators. In: Sta-
te failure and state weakness in a time of terror. Washington, DC: Publisher: Brookings 
Institution Press, 2003. v. 1p. 25.

SHAH, R. et al. Peacebuilding, Education and Advocacy in Conflict-Affected Contexts Pro-
gramme. UNICEF Programme Report 2012-2016. [s.l.] UNICEF, 2016.

SMITH, S. M. et al. International Theory: Positivism and Beyond. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996.

TITECA, K.; DE HERDT, T.; WAGEMAKERS, I. God and Caesar in the Democratic Republic 
of Congo: negotiating church–state relations through the management of school fees in 
Kinshasa’s Catholic schools. Review of African Political Economy, v. 40, n. 135, p. 116–
131, mar. 2013.

WINTERSTEINER, W. International Strategies for Building a Culture of Peace through Ac-
cess to Good Education. In: KURY, H.; REDO, S.; SHEA, E. (Eds.). In.: Women and Children as 
Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration: Suggestions for Succee-
ding Generations (Volume 1). Cham: Springer International Publishing, 2016. p.107–138.

AUTORIA

Nycolas Candido da Silva Lau IRI/PUC-Rio
E-mail: nycolas.csilva@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7200-8464
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5125531315950207



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

81

DE NEGRAS/OS LETRADAS/OS À NEGRAS/ OS 
PLEBEUS: A CONSTRUÇÃO DE CAMINHOS 
PLURIVERSAIS DE EXISTÊNCIA E DE LUTA NA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR PÚBLICA FEDERAL.
Cibele Henriques

INTRODUÇÃO

A pesquisa intitulada “De Negras/os Letradas/os à Negras/os Plebeus”: a cons-
trução de caminhos pluriversais de existência e de luta na educação superior pú-
blica federal” examina o processo de trabalho e formação profissional negra com 
base na compilação de  autoras/es majoritariamente negras/os que debatem o 
racismo estrutural e suas implicações na vida cotidiana.

Esse estudo objetiva desvelar as formas de produção e reprodução das opres-
sões raciais de classe e gênero na sociedade. Bem como, identificar e publicizar 
uma leitura das expressões do racismo estrutural no serviço público federal. Para o 
alcance dos objetivos específicos supracitados realizamos uma revisão bibliográfica 
do pensamento ocidental e do pensamento social negro, como também a coleta de 
dados empíricos numa universidade pública federal no Estado do Rio de Janeiro, 
com o intuito de capturar os comportamentos, determinantes e as perspectivas da 
colonialidade estrutural do racismo, com base nas seguintes etapas: realizamos o 
resgate histórico da expropriação da diáspora pelo colonialismo europeu e o seu 
processo de escravização; a identificação dos determinantes econômicos, políti-
cos, religiosos que consubstanciam o racismo e sexismo no Brasil, que promove o 
preterimento dos “trabalhadores de ganho” e a alienação da “indigência negra”; 
a construção social do processo de silenciamento, invisibilidade e “lactificação” da 
diáspora afro-brasileira. A partir da narrativa plural das/os negras/os diaspóricas/
os entrevistadas/os analisamos o processo de construção da política racial numa 
universidade pública federal, o que incluiu a análise processo de reestruturação 
das cotas raciais no funcionalismo público e na educação superior. Com a pesquisa 
foram identificados os efeitos do racismo estrutural colonialista no processo de 
trabalho e formação profissional negra.

O COLONIALISMO EDUCACIONAL: AS PROTOFORMAS 
ESTRUTURAIS DA RACIALIZAÇÃO GENERIFICADA

O sistema educacional público erigido como um sistema moderno colonial de 
raça e gênero colocou para fora do ensino científico negras/os, os impelindo a rea-
lizar formações aligeiradas e ou profissionalizantes cujo receptáculo eram os servi-
ços tidos como “braçais”, que requerem maior dispêndio de energia e menor remu-
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neração salarial e escolaridade. Portanto, o sistema educacional público brasileiro 
disciplinou jesuiticamente corpos e mentes negros para a servidão compulsória de 
modo mais velado e sutil.

Sendo assim, o colonialismo jesuítico1 que forjou as protoformas do ensino no 
Brasil não se suplantou com o advento da República (1889), apenas foi ressignifica-
do historicamente, haja vista que a oligarquia republicana branca do Estado Novo, 
nos idos de 1930, passou a colonizar corpos e mentes por meio da constituição e 
oferta de serviços sociais públicos racistas e sexistas.

A educação escolar, portanto, não produziu emancipação para negras/os, mas 
sim subjetividades violentadas, corpos dóceis, disciplinados e exploráveis para o 
capital (FOUCAULT, 1984). Deste modo, a educação pública brasileira, no período 
Varguista, passou a gerir as relações de colonialidade por meio do treinamento/
recrutamento de uma série de profissionais, cujas profissões eram regulamentadas 
por conselhos de classe e tinham o Estado como maior empregador.

O Estado Varguista se constituiu como um estado racista na medida em que 
construiu politicamente, socialmente e economicamente o lugar do negro/a no 
Brasil, com vistas a manter as melhores oportunidades educacionais para os her-
deiros da elite dominante que sequer tiveram uma carteira de trabalho profissio-
nal, haja vista que com a escolaridade de nível superior engrossavam as fileiras das 
altas carreiras do funcionalismo público.

Consequentemente a institucionalização da educação pública legitimou a re-
produção do racismo no âmbito educacional que se transmutou numa racialização 
excludente. Igualmente, se constituiu como um instrumento de dominação e de fil-
tragem racial, haja vista que o ensino profissionalizante foi enfatizado para negras/
os e pardas/os trabalhadores e, por conseguinte as/os alijou do ensino superior.

Para além, é importante destacar que a legislação somente permitiu o letra-
mento das mulheres diaspóricas trabalhadoras afro-brasileiras no início do século 
XX. Contudo, isso não significou um real acesso das mesmas aos bancos escola-
res, pois desde “ingênuas”2 trabalhavam como ganhadeiras, domésticas, babás, 
lavadeiras e engomadeiras, o que produziu contenções geracionais ao acesso das 
diaspóricas à educação escolar pública regular.

Portanto, as “colonialidades” – opressões raciais de classe, gênero, sexualidade, 
idade, território e religiosidade no âmbito educacional, fomentaram o silenciamen-

1 De acordo com Schmitz (1994, p.45) pela ordem cronológica foram fundados vários colégios 
jesuíticos	no	Brasil	–	Colônia:	Colégios	na	Índia	Fundação	do	Colégio	dos	Meninos	de	Jesus	na	Bahia	
(1550); Abertura dos colégios dos meninos órfãos no Brasil (1553); Criação do terceiro Colégio dos 
Meninos	de	Jesus	de	São	Paulo	de	Piratininga	(1555);	Fundação	das	escolas	jesuíticas	de	São	Paulo	
de	Piratininga	e	a	da	Bahia	(1556);	Fundação	do	colégio	jesuíta	do	Rio	de	Janeiro	(1568);	Fundação	
do colégio jesuíta de Olinda (1623); Fundação do colégio jesuíta do Maranhão (1646); Fundação do 
colégio jesuíta de Santo Inácio - São Paulo; (1654); Criação do colégio jesuíta de São Tiago -Espírito 
Santo,	Fundação	do	colégio	jesuíta	de	São	Miguel	–	Santos	e	Colégio	Jesuítico	de	Nossa	Senhora	da	
Luz do Maranhão (1683); Fundação do colégio jesuíta de Nossa Senhora do Ó –Recife.
2	 Como	exposto	na	Lei	do	ventre	livre	(1871)	as/os	filhas/os	de	escravas/os	eram	denomina-
das/os	de	ingênuas/os.	Contudo,	apesar	da	terminologia	significar	“nascido	livre”,	após	nascidas/os,	
ficavam	sob	a	custódia	do	senhor	até	os	21	anos,	portanto,	nunca	foram	“ingênuos”	nem	“livres”.
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to das vozes negras diaspóricas nas escolas e universidades por meio da instilação 
de legislações contencionistas, sexistas e racistas que moldaram o sistema educa-
cional brasileiro no século XX3, em especial a educação superior que historicamen-
te se constituiu como “um não lugar de negras/os”.

Os sobreviventes dessa “colonização da superioridade” difundida pelo sistema 
educacional brasileiro meritocrático, sexista e racista são aqueles que conseguiram 
realizar o letramento, a formação ginasial, científica e superior. Contudo, tecemos 
como hipótese que apenas sobreviveram porque aceitaram as máscaras brancas 
colocadas pelas instituições educacionais religiosas, principalmente a imposta pe-
las instituições de educação superior, que historicamente formou médicos para 
tratar brancos/as, formou professores para ensinar brancos/as, engenheiros/ar-
quitetos para construir prédios para brancos/as com elevador de serviço – símbolo 
vivo da herança colonial – que reaviva a memória da dor e segrega negras/os dias-
póricas/os.

A ocidentalização difundida pelo sistema educacional brasileiro colonizou men-
tes e corpos negros, os quais foram ensinados como devem se comportar, como 
devem se relacionar, o que devem comer e beber, o que devem estudar nos colé-
gios/universidades, qual trabalho devem exercer, qual religião que devem seguir 
e quantos filhas/os devem ter. E ainda, se são ou não suficientemente pretas/os e 
ou pardas/os pra que possam receber míseras ajudas assistenciais e, até mesmo 
ingressar na escola do colonizador, como por exemplo, na universidade pública.

A partir da construção de uma territorialidade negra, ideologicamente segrega-
da, negras/os diaspóricos com oferta de capacitação profissional especializada, 
baixa escolaridade e tendo que conciliar “trabalho e estudo” e o cuidado e a 
provisão familiar, com muito esforço, exerceram historicamente atividades sub-
sidiárias na divisão social e técnica do trabalho, relacionadas ao “care”. Tais pro-
fissões formadas majoritariamente por mulheres negras, pobres e da periferia 
não  ficaram imunes a tal embranquecimento, pois as enfermeiras, assistentes 
sociais, pedagogas e professoras para serem aceitas pelo mercado de trabalho 
tiveram que se integrar aos padrões de embranquecimento que tinham o status 
de excelência, ou seja, alisar cabelos, vestir roupas neutras, falar a língua culta e 
terem excelência no saber ocidentalizado, ou seja, têm que provar a todo o mo-
mento que é capaz intelectualmente.

Em pleno Estado Novo, o pan-africanista Abdias Nascimento (1978) denunciou 
o branqueamento da profissão de ator/atriz que era majoritariamente composta 
por brancos/as que representavam o modelo da beleza ideal – a europeia. Em pro-

3 Dentre tais leis contencionistas, destacam-se a Lei 4.024/61, que preconiza as diretrizes 
gerais e as linhas de um Sistema Nacional de Educação e, por conseguinte contribuiu para que a uni-
versidade pública fosse majoritariamente ocupada por jovens da classe média e média alta, enquanto 
os	jovens	pobres	continuam	a	serem	profissionalizados	para	os	postos	de	trabalho	com	menor	re-
muneração. Por conseguinte, a Lei 5.540/68, que preconizou a reforma universitária sob os auspícios 
ditatoriais,	instituiu	o	processo	seletivo	para	as	universidades	públicas	por	meio	do	Vestibular,	que	
consistiu	num	instrumento	de	exclusão	dos	jovens	negros	nas	universidades	públicas,	pois	o	exame	
conteúdista	estava	alinhado	ao	padrão	pedagógico	da	rede	de	ensino	particular	e	federal.
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testo, em 1944, Abdias criou o Teatro Experimental do Negro (TEN) que recuperou 
o caminho Brasil e África negra, bem como possibilitou a construção de uma iden-
tidade negra na cultura, na arte e na educação no Brasil.

Antes da criação do TEN não se via elencos negros encenando peças no teatro 
brasileiro. O TEN teve uma importância crítica e política, pois ao encenar peças 
com elencos negros como “Anjo negro”, “Sortilégio”, “o Filho Pródigo” e “Drama 
para Negros e prólogo para os brancos”, colocou em cena as dificuldades enfren-
tadas pelas/os negras/os no mundo dos brancos e reivindicou a fala negra do dis-
curso, a fala negra do corpo e a (re) apropriação cultural da africanidade usurpada 
pelo colonialismo europeu.

Na rota dos propósitos revolucionários do Teatro Experimental 
do Negro vamos encontrar a introdução do herói negro com seu 
formidável potencial trágico e lírico nos palcos brasileiros e na 
literatura	dramática	do	país.	Transformaram	várias	empregadas	
domésticas	-	típicas	mulheres	negras	-	em	atrizes,	e	muitos	tra-
balhadores e negros modestos, alguns analfabetos, em atores 
dramáticos	de	alta	qualidade.	A	existência	desses	atores	e	atri-
zes	de	 valor	 reconhecido	demonstrou	a	precariedade	artística	
do costume, no teatro brasileiro, de brochar de preto a cara de 
atores brancos para interpretar personagens negros de respon-
sabilidade	artística.	A	atuação	do	intérprete	negro	tornou	tam-
bém obsoleta aquela dominante imagem tradicional de a pessoa 
negra	só	aparecer	em	cena	nas	formas	estereotipadas	- o perso-
nagem	caricatural	ou	o	servo	doméstico.	A	literatura	dramática,	
assim	como	a	estética	do	espetáculo,	fundadas	sobre	valores	e	
desde	a	ótica	da	cultura	afro-brasileira	emergiram	como	neces-
sidade	e	resultado	lógico	do	exame,	da	reflexão,	da	crítica	e	da	
realização do TEN (NASCIMENTO, 1968, p. 78).

Abdias Nascimento (1966) por meio do TEN denunciou o drama negro brasi-
leiro para o mundo: as várias “mortes em vida” de negras/os brasileiros, a morte 
cultural, existencial e física. Apesar da sua leitura antirracista não ser antissexista, 
sua militância internacional foi de suma importância para o desmascaramento da 
falsa “democracia racial brasileira”. O gatilho desse desmascaramento ocorreu no 
Festival Mundial de Arte e Culturas Negras (1977), na Nigéria, no qual realizaria 
uma palestra que foi proibida pelos Militares Brasileiros, representantes da Ditadu-
ra Civil-Militar no Brasil4 (1964-1985).

Mediante a proibição imposta pelos representantes da Ditadura Militar na 
Nigéria, Abdias Nascimento prospectou folhetos ao público presente, os quais 
continham o conteúdo da palestra, portanto, denunciava “o genocídio” do negro 

4 A ditadura no Brasil, ao longo dos anos 60, pelos Estados Unidos em associação com os 
demais países desenvolvidos imperialistas. No caso brasileiro houve a fusão da ditadura com o capi-
talismo	monopolista	que	precisava	ganhar	legitimidade	e	substituir	o	projeto	nacionalista/populista,	
pois	essa	estratégia	tinha	como	objetivo	"[...]	internacionalizar	o	capital,	imobilizar	os	protagonistas	
sócio-políticos	habilitados	a	resistir	a	esse	processo	e	mobilizar	as	tendências	contrárias	à	revolução	e	
ao socialismo” (BRAVO, 2007, p.38).
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brasileiro que historicamente foi estruturado pelas elites dominantes brancas co-
lonialistas brasileiras por meio da violência militarizada e por meio da difusão do 
discurso do “mito de democracia racial”. Desse modo, o ativista negro conseguiu 
driblar a censura imposta pela ditadura e mostrar a realidade dos negras/os diaspó-
ricos trabalhadores afro- brasileiros a nível internacional.

Tal denúncia internacional ressoou em solo brasileiro causando uma ferida na 
sólida estrutura racista brasileira, impôs a construção de novos caminhos existen-
ciais para negras/os na interface entre Brasil e África. Para além, tal ação político-
-pedagógica promoveu o desmascaramento de que o Brasil era um “paraíso racial” 
e fez com que diaspóricas/os trabalhadoras/res afro-brasileiras/os se organizassem 
coletivamente em prol da construção de uma “Negritude” que resgatasse o cami-
nho de volta (Brasil-África), a vivacidade da ancestralidade iorubana, a valorização 
do conhecimento de matriz africana e a exaltação da estética africana.

É importante destacar que a construção da “Negritude” no Brasil surgiu apar-
tada da experiência racista e sexista as violências sentidas pelas mulheres negras 
diaspóricas. Na década de 1930, as resistências negras envoltas no discurso da “de-
mocracia racial” fizeram com que muitas/os negras/os nem sequer se concebessem 
como diaspóricos no Brasil, pois de tão colonizados agiam como se fossem “pretos 
de alma branca”, o que se constituiu historicamente no exemplo de dignidade ne-
gra no Brasil e que foi perpetuado pelo sistema educacional que formou segmentos 
de “negros/as de mente branca”.

A pan-africanista Lélia González (RATTS, A; RIOS, F., 2010, p. 30) em entrevista, 
menciona que ela foi colonizada desde quando começou a estudar no colégio públi-
co, ao longo de 20 anos se embranqueceu para ter uma carreira como professora, 
alisou seus cabelos, usava roupas de cores neutras, se adequou esteticamente para 
lecionar numa escola pública. Após duas décadas de embranquecimento, que pela 
militância encontrou sua negritude.

Contudo, Lélia Gonzalez sempre esteve em conflito com os movimentos sociais 
negros, foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado (MNU), que data 
de 1974. Foi exímia na luta antirracista, antissexista e interseccional, sempre rei-
vindicou no interior do MNU que incorporassem as opressões vividas pelas mu-
lheres negras, que eram perpetuadas pela “branquidade” e pelos homens negros, 
inclusive, os militantes.

Por isso, evidenciamos que Lélia Gonzalez conseguiu construir uma “negritude 
não embranquecida e sexista” no interior do MNU, ela não temeu criticar as fa-
lhas éticas e os narcisismos do MNU, ao mesmo tempo em que construiu avanços 
na luta negra antirracista interseccional e decolonial, também expôs a construção 
de uma inconclusa “libertação” para negras/os afro-brasileiras/os, que perpassou 
pela aliança de militantes negros a classe dominante colonizadora (os feitores), 
como menciona abaixo:

Eu vejo os feitores do sistema como uma questão muito compli-
cada,	porque	eles	são	muito	sofisticados.	Eles	estão	à	frente	de	
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instituições	poderosas	e	você	tem	que	estar	muito	atento	para	
ver até que ponto você está no jogo. Mas você percebe que mui-
tos companheiros ganham o jogo, se aliam aos feitores (como 
aconteceu na nossa história, para que não se pense que os fei-
tores	agiam	sozinhos.	Eles	tinham	seus	cúmplices	 também),	e	
contribuem	para	essa	dispersão,	essa	falta	de	perspectiva,	para	
a falta disso que você colocou, um programa mínimo de ação. 
Eu	me	lembro	da	Zezé	Mota,	por	exemplo.	Ela	fez	uma	tentativa	
em sua área de criar aquele catálogo de atores negros. E o que 
aconteceu? Qual foi o suporte, o apoio que o Movimento Negro 
deu para a Zezé Mota? Nenhum. [...] E o trabalho dela acaba se 
transformando em trabalho isolado, e sozinho você não tem for-
ças (GONZALEZ, 2018, p.385)

Por conta disso, sua militância no MNU foi conflituosa, ora era convocada para 
ser representante negra do movimento nos espaços de luta, ora a repulsavam por 
conta da sua politização partidária. Mas, Lélia Gonzalez nunca se intimidou e levou 
sua luta para fora dos muros do MNU. A citação abaixo fala da construção de uma 
“negritude não embranquecida”, que enfrentou o sexismo na sociedade patriarcal 
a partir de uma perspectiva pan-africanista.

Porque	no	momento	em	que	neguinho	me	atinge,	não	está	atin-
gindo	a	uma	pessoinha	que	é	a	Lélia,	está	atingindo	a	mulher	
negra,	é	o	movimento	que	está	sendo	atingido.	[...]	O	feitor	de	
hoje é o grande aliado que chega e bate nas suas costas etc. E 
que, de repente, está vivendo às custas de nossa comunidade, 
se dizendo um grande aliado que faz e acontece (GONZALEZ, 
2018, p.385)

Aime Césaire (1978) conceituou a “negritude” como uma forma africana de re-
sistência. Defendia a necessidade de se construir uma “negritude” embebida de 
uma prática pan-africanista, pluriversal, em contraponto, ao universalismo ociden-
tal colonizador que matou e violentou os sujeitos racializados. Contrapôs-se a “ne-
gritude” assimilacionista de Leopold Senghor que acreditou na “Euráfrica”.

Primeiro, devemos estudar como a colonização funciona para 
descivilizar	o	colonizador,	brutalizá-lo	no	verdadeiro	sentido	da	
palavra,	degradá-lo,	despertá-	lo	para	instintos	enterrados,	cobi-
ça,	violência,	ódio	racial	e	relativismo	moral;	e	devemos	mostrar	
que cada vez que uma cabeça é cortada ou um olho posto no 
Vietnã e na França eles aceitam o fato, cada vez que uma ga-
rotinha	é	estuprada	e	na	França	eles	aceitam	o	 fato,	cada	vez	
que um malgaxe é torturado e Na França, eles aceitam o fato, a 
civilização adquire outro peso morto, ocorre uma regressão uni-
versal, uma gangrena se instala, um centro de infecção começa 
a	se	espalhar;	e	que	no	final	de	todos	esses	tratados	que	foram	
violados,	todas	essas	mentiras	que	foram	propagadas,	todas	es-
sas	expedições	punitivas	que	foram	toleradas,	todos	esses	pri-
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sioneiros que foram amarrados e interrogados (CÉSAIRE, 1978, 
p.35-36).

Assim, construir “negritudes diaspóricas” consiste em fissurar intermitente-
mente as estruturas coloniais e patriarcais do colonialismo nas sociedades dias-
póricas e implodir com o sistema colonial moderno de raça e gênero que classi-
fica, hierarquiza e embranquece, o qual é mediatizado pelas instituições sociais 
públicas, em especial as escolas e universidades, as quais transmitem a cultura do 
conhecimento ocidentalizado a partir da ótica do colonizador, portanto, estabele-
cem mecanismos de controle e de alteridade sobre os colonizados a partir do signo 
racial do colonizador. .

Passos & Champliau (2010, p.2) ao analisarem o material didático impresso pela 
escola colonial francesa na década de 1950, destacam que o ensino da língua fran-
cesa na Argélia (colônia francesa) era realizado a partir da imposição de valores e 
identidades que não eram da cultura de matriz africana. Logo, a educação pública 
ofertada pelos colonizadores aos colonizados era deslegitimadora da cultura afri-
cana, portanto, os/as matavam subjetivamente para escravizar posteriormente.

Logo, se a máxima filosófica ocidental é “penso, logo existo”, para as/os coloni-
zadas/os não foi permitido pensar, logo não eram tidos como humanos, mas sim 
como objetos manipuláveis, animais a serem domesticados e controlados por meio 
de ideologias.

Portanto, de acordo com os estudos de Passos & Champliau (2010), o poder 
colonial historicamente utilizou a escola como um mecanismo de reprodução da 
ideologia do colonizador, ou seja, como um aparato institucionalizado da “colo-
nialidade” que legitimou discursos de perpetuação e de exploração das massas 
racializadas e que se impôs como disciplinador da formação de crianças, jovens, 
mulheres e adultos nas colônias, com vistas a ocidentalizar seus corpos e suas men-
tes (QUIJANO, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo assim, compreendemos que a educação pública na sociedade diaspórica 
brasileira se constituiu como uma “colonialidade”, pois funcionou ora como um 
instrumento racista de subalternização, ora como instrumento racista/sexista de 
despotencialização de colonizadas/os que quando vão à escola do colonizador se 
veem como parte exótica/selvagem da história que o colonizador branco contou. 
Então, são transformados em objetos em vez de sujeitas/os. Portanto negras/os ao 
serem letrados experimentam o “epistemicídio” da sua cultura e do conhecimento 
de matriz africana e se embranquecem para se tornar exploráveis.

Logo, historicamente para ser explorável na sociedade capitalista moderna co-
lonial foi preciso ser branco no que tange à apropriação de conhecimento e negro 
no que tange ao corpo físico a ser explorado. A não aceitação por parte de coloni-
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zadas/os letradas/os desse lugar de subalternidade no processo de trabalho e for-
mação profissional nas sociedades diaspóricas passou pelo crivo da construção de 
transgressões decoloniais como anuncia Bell Hooks (2013), as quais historicamente 
se deram por meio de um processo de lutas violentas e brutais de libertação, como 
por exemplo, as revoltas de libertação anticolonialista no Haiti e na Argélia5·, o que 
ainda não ocorreu no Brasil.

Césaire (1978) ao estudar o colonialismo na Argélia, aclarou que o colonialismo 
desciviliza tanto o colonizado, quanto o colonizador, pois os embrutecem, portanto, 
não os atribuem virtudes. Por isso, a necessidade de descolonizar as estruturas que 
sustentam o racismo e colonialismo.

A construção de uma educação decolonial perpassa pela construção de discurso 
centrado na leitura do signo sociocultural dos colonizados, em detrimento à cul-
tura do colonizador, o que deve ocorrer pela adoção de uma filosofia transgressora 
construída e vivida por homens e mulheres trabalhadores diaspóricos afro-brasi-
leiros no seu cotidiano familiar e nas instituições, por meio da instituição de uma 
filosofia da libertação (HOOKS, 2013).

Enfim, a extinção das “colonialidades” – opressões raciais de gênero, classe, 
idade, território, sexualidade e religião no processo de trabalho e formação profis-
sional de negras/os diaspóricas/os trabalhadoras/res afro-brasileiras/os perpassa 
pela construção de “Negritudes “que descartem a sociologia colonial europeia e 
estadunidense, bem como seu conceito embranquecido de negritude – monolítica 
e linear, em prol do levante de uma filosofia diaspórica e afrocentrada que pro-
mova Negritudes vivificadas e construídas coletivamente com as várias nuances 
miscigenada da diáspora. Os resultados obtidos na pesquisa empírica com 25 tra-
balhadores negras/os de uma universidade federal do Rio de Janeiro mostrou que 
as colonialidades presentes na estruturação do Estado e da Sociedade sustentam o 
racismo na supracitada universidade pública federal, faz com que negras/os letra-
das/os e negras/os plebeus sejam tratadas/os como “mentes e corpos de escra-
vos”, produz armadilhas e paradoxos, bem como resistências viscerais lactificadas e 
homogeneizadas, bem como expressa o relato de um dos participantes.

Quando eu fui bolsista me permitiram estar em lugares ma-
joritariamente brancos. Então, como eu era o único nesses es-
paços, eu entendi que eu estava sendo olhado diferente das 
outras pessoas, por conta da minha negritude.	Enfim,	são	racis-
mos mais elaborados, né, que é isso, né, o olhar, que é muito 
sutil, só uma pessoa que tem uma sensibilidade, uma sagacida-
de, que frequenta esses espaços, que pode ter noção disso, que 
conversa que entende sobre negritude e tudo mais, pode ter 

5	 A	Revolução	Haitiana	(1791-1804)	foi	uma	revolução	negra	diaspórica	anticolonialista	que	
promoveu	à	extinção	da	escravidão	e	a	independência	do	Haiti,	tornando-o	a	primeira	república	go-
vernada por negras/os diaspóricos. Posteriormente, a Guerra de Independência Argelina do domínio 
Francês, ocorreu entre 1954 e 1962, a Frente Nacional de Libertação (FNL) e o Movimento Nacional 
Argelino (MNA) lutaram contra o exército francês e foram vitoriosos, em 18 de março de 1962 decre-
taram a República Argelina (SOUZA, 2020).
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noção dessa questão. E também você percebe nos discursos, 
né, como na sala de aula ouvir a professora falar “denegrir”, 
você ouvir como falei anteriormente do meu amigo, ex-amigo, 
né, falar que eu tenho a mente de um escravo (11L, 2020, grifo 
nosso)

Nossa luta é antirracista, antissexista, anticolonialista, antiproibicionista e anti-
colonial, ocupar a universidade pública é um direito negro ancestral, nossas mãos 
pretas e pardas construíram o Brasil Negro e suas riquezas, sua cultura, sua espi-
ritualidade e antes mesmo da universidade pública da branquidade/branquitude, 
nosso povo preto escravizado plantou tecnologia agrícola e médica nessa terra, 
plantamos café e açúcar, fizemos partos e amamentamos! Que o Brasil Negro seja 
devolvido ao Povo Negro!
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MEMÓRIAS DO RACISMO: NARRATIVA DO 
OLHAR DO IMIGRANTE PRETO: DESAFIO DO 
PESQUISADOR E ATIVISMO
Gabriel Ambrósio

RESUMO

Esse trabalho narra minhas experiências como estudante na cidade de  Goiânia, 
Goiás, em 2011. Essa vivência interligada entre a memória africana e afro-brasi-
leira. Com ela está o corpo que passou  a ser violentado, humilhado pela prática 
da discriminação, preconceito e do racismo institucional especialmente vindo dos 
policiais. O racismo é um projeto euro-norte-americano no mundo. Falar da minha 
memória e falar do sujeito preto/a é também a desobediência ao padrão e a  resis-
tência ancestral. As ações racistas surgiram ao longo do susto traumático marcado 
na memória, logo no primeiro ‘baculejo’, e  os apoios recebidos dos irmãos pretos 
africanos e  afro-brasileiro. Contudo  pela forma violenta de abordagem, trouxe 
o sentimento do que acontece com outros pretos que tem sido morto, pois sou 
preto, sou coletivo, porque sofremos violências comuns pelo mundo. Quando vejo 
armas apontadas na cabeça dos sujeitos que sangram da violência colonial que es-
tendeu até dias atuais, um verdadeiro terror. O racismo como sendo prática é uma 
violência simbólica ( KILOMBA, 2019; NASCIMENTO, 2009) como também os este-
reótipos tratam como ‘criminoso’ sujeito preto/a. A narrativa que proponho tem 
cunho reflexivo sobre nós pretos/ pretas, assim o desafio de pesquisar as próprias 
vivências experienciadas, as militâncias como sujeitos que produzem conhecimen-
to (GOMES, 2009), mesmo com a herança acadêmica racista, e resistir partindo  
nessa  experiência penso em descolonizar (FANON, 2008; KILOMBA, 2019). O que 
surpreende é que aconteceu na mesma cidade desde 2011 até 2019 o momento 
da última violência sobre o meu bíos, lócus geoístorico do corpo condenado des-
te mundo racista, preconceituoso ( NOLASCO, 2013, MIGNOLO, 2003). Considera-
ções finais: preliminares é preciso coragem e  ativismo para denunciar o racismo 
entre os imigrantes que nem sempre sabem como fazê-lo, trago uma espécie da 
revolução quilombista tendo como referência Nascimento (2009). A importância 
do ativismo, militância acadêmica, para melhor compreensão do racismo. Partilhar 
as experiências práticas nos espaços acadêmicos ou nos movimentos pan-africa-
no, movimento negro, das mulheres que inspiram e sejam nossas maiores fontes, 
como evidencia Abdias Nascimento (2009) em Quilombismo, inspiração em intelec-
tuais pretas/os e suas epistemologias decoloniais, os pensamentos que sirva para 
nossas sobrevivências no mundo infernal cheio de ódio aos pretos/as. Mantendo a 
sequência  do  engajamento, ajudando os outros imigrantes nesta diáspora. Reunir 
os laços África e diáspora. Falar nas perspectivas decolonias sendo sujeito marcado 
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pela ferida colonial é a resistência que possibilita pluralidades de saberes e rejeitar 
os teoremas fantasmagóricos euro-norte-américa, que violentam as pretas(os).

Palavras-chave: Memória; Racismo; Imigrante preto; pesquisador e ativismo.

INTRODUÇÃO

A narrativa ou relato de experiência são resultados de preconceito, racismo so-
frido para a perspectiva autorreflexão apoiada pelos estudos decoloniais fronteiri-
ços e pan- africanista no ativismo, mas também traz a tona dentro da imaginação 
dramática sobre o meu corpo, e das memórias das abordagens policiais, pois é na 
periferia no sentido de estudos culturais, decoloniais e pan-africanismo, para situ-
ar onde nasci no interior de Nzadi- Zaire, Angola/ Áfrika1.

Desde chegada ao Brasil pelo intercâmbio do programa estudante convênio de 
graduação sofri o primeiro ‘baculejo’ em Fevereiro de 2011, bem no setor uni-
versitário de Goiânia e estava sozinho, pensei que morreria naquela noite. Um 
verdadeiro terror de jovem que contava com meus 24 anos. Lembro-me de que 
um colega que é militante preto do movimento negro que havia me ajudado para 
entender o porquê das abordagens, pois eu imigrante não entendia a causa, só sei 
que foi horrível. Em 2013 estava com três outros imigrantes e estudantes pretos, 
abordados pelos policiais da Rotan em Goiânia, dessa vez com fuzil apontando aos 
nossos corpos. E o último até ao momento aconteceu com os meus 33 anos, bem 
me lembro de 01 dezembro de 2019 no Setor Oeste de Goiânia.

As memórias vivenciadas sem ficção, na verdade conforme a escritora Concei-
ção Evaristo (2016) Olhos d´Água, narrar às lembranças recentes que equivale à 
expressão ‘escrevivências’ do meu bio que registrou a partir dos episódios. Até 
quando, hoje eu tenho mais uma história do drama2 no lócus Brasil. Provavelmente 
as 8:58 da manhã eu sentado lá fora, bem no canto do poste de sensor automá-
tico da lâmpada de fora da quitinete; estava lendo o capítulo do Huey Newton' o 
revolucionário suicida' que me foi enviado pela editora medu neter livros. Bem, na 
hora que refletia a história da desumanização dos pretos na América dois policiais 
militares surpreendentemente com duas pistolas/revólver apontados na minha 
cabeça. “Não se mexa". Estava sentado e um dos policiais diz “LEVANTE". "Abra 
as pernas, abre mais” eu fui obedecendo. Revistaram até seguraram nas partes 
íntimas e demorou, mexendo pensando que fosse pistola/revólver. Mas na verda-

1	 A	grafia	do	substantivo	Áfrika/Ca)	está	ser	escrito	K,	desobedecendo	e	assumindo	o	con-
ceito de “desaprender e reaprender” do Mignolo (2017 e Nolasco, 2018). Na minha língua materna 
kikongo	não	existe	o	C,	mas	sim	K.	Desconstruindo	e	reafirmando	a	minha	identidade	preta	afrikana	e	
como	militante	e	ativista	pan-afrikano.
2 Música que cantada e gravada antes de eu chegar aqui, no Brasil. O grupo do Rap Racionais 
MC´S	conhecidíssimo	nacionalmente	o	link	<	https://www.youtube.com/watch?v=3pTzAo-FnMQ>	
acesso em 12 de julho de 2020.
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de, não. Pediram "documentos"; eu estava com documentação desde passaporte, 
CPF, cartões de estudante e cópia do bilhete de Identidade da Angola. No CPF abriu 
o sistema e pergunta: “nome da sua mãe” Delfina Ngonga. O outro policial disse 
“O nome da mãe não aparece". E outro policial disse “está aí o passaporte"; eu já 
tenso e meio nervoso inconscientemente refletindo a leitura sobre a situação do 
preto na diáspora. Vida marcada, imigrante preto, o mukongo desconhecido, num 
mundo ocidental que se reproduz a colonialidade e desprezo do preto periférico, 
encarado de forma preconceituosa.

A minha enunciação parte sobre bio, lócus geoistórico do corpo condenado pelo 
sistema preconceituoso e racista (NOLASCO, 2013 e MIGNOLO, 2003). O espaço 
onde estava lendo e um dos policiais falou “você sentou e colocou as costas para 
rua?". Respondi: é devido o brilho do sol, pois estou a ler. Não consigo ler com bri-
lho do sol e folhas brancas. E daí foi se embora, mais um trauma na minha história. 
Depois da humilhação enquanto imigrante, preto o alvo do racismo. O “que você 
faz?" Sou estudante pós graduando na faculdade Araguaia esperando as aulas co-
meçarem na UFMS. Foi a minha resposta.

Na verdade, os ‘baculejos’ evidenciam o “racismo cotidiano” como parte dos 
“discursos, imagens, gestos, ações e olhares que colocam o sujeito negro” (KILOM-
BA, p.78), o que senti, é semelhante em diversos postes em redes sociais, de jor-
nais e revistas.

Trago ainda para essa narrativa a história conjunta sobre a minha origem, que 
é Angola que foi colonizada que pela história e o imaginário da “colonialidade do 
poder” em Aníbal Quijano (2002). Esse imaginário é o que continua com a violência 
que chega a ser o “genocídio do povo preto” no mundo (QUEIROZ &SGANZERLA, 
2019).  Neste está um espelho sujo de sangue com que o ocidente olha o cor-
po preto africano, segundo Kilomba (2019) a percepção dos brancos continua o 
preconceito secular do imaginário de incivlizado ela escreve “incivilização; sujeito 
negro torna-se a personificação do outro violento e ameaçador- o/a criminoso/a, 
a/o suspeita, a/o perigosa/o-, aquele que está fora da lei” (KILOMBA, 2019, p. 79).

Quem sente o drama da violência sendo um preto e imigrante? Surge então 
a problematização desse relato de experiência, mesmo com o receio da herança 
acadêmica racista, mas (re)existir partindo dessa experiência para descolonizar e 
compartilhar academicamente conforme fizeram Fanon (2008) e  Kilomba (2019). 
Não tem como fazer uma pesquisa o outro objeto, na perspectiva decolonial/ fron-
teiriça em que o sujeito se coloca e parte de um local para procurar entender a 
realidade (MIGNOLO, 2003, NOLASCO, 2019).

O que surpreende é que aconteceu na mesma cidade desde 2011 até 2019 o 
momento da última violência sobre o meu bíos, lócus geoístorico (NOLASCO, 2013, 
MIGNOLO, 2003). Há muitos que são silenciados pelo sistema racista, mas é pre-
ciso pensar na ciência e ativismo para se ganhar voz, consciência de nossa dor e 
transformar em experiências de aprendizagens e conhecimentos vivos.
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A experiência da imigração para o Brasil me permitiu militar nos coletivos dos(a) 
pretos(a) brasileiros(a). A militância e o ativismo me permite também pensar os 
nossos assim como a Kilomba (2019) enfatiza na sua pesquisa em mulheres negras. 
A pesquisa em si nos faz repensar muitas coisas e mais sobre o que sofremos e 
vivenciamos, por exemplo, acaba largando o significado “o racismo cotidiano para 
que compreendamos a memória histórica e coletiva” (KILOMBA, 2019, p. 91).

O teórico e professor Nolasco (2019) que aponta a necessidade “Por uma gra-
mática pedagógica” estando na periferia, preciso compreender a lógica da moder-
nidade que usa a fragmentação e separação entre o centro e periférico, branco 
preto. Essa sensibilidade subalterna que dentro do meu corpo, na mente do pes-
quisador maltratado que sofre preconceito, discriminação e racismo da “civilização 
europeia e seus representantes mais qualificados são responsáveis pelo racismo 
colonial” (FANON, 2008, p.88).

O sujeito marcado pela colonialidade é legitimo usar a descolonialidade como 
pesquisador periférico que carrega dentro de si uma dramática e simbólica violên-
cia. Já que eu não uso violência contra os policiais, uso a arte de escrever e sentir, 
a fim de incluir no pensamento acadêmico partindo da minha história narrativa 
como imigrante e ativista preto a denunciar que

O	pensamento	moderno	ocidental	continua	a	operar	mediante	
linhas abissais que dividem o mundo humano do sub-humano, 
de tal forma que os princípios de humanidade não são postos 
em	causa	por	práticas	desumanas.	As	colônias	representam	um	
modelo de exclusão radical que permanece actualmente no 
pensamento	e	práticas	modernas	ocidentais	tal	como	aconteceu	
no ciclo colonial. (SANTOS, 2009, p. 31).

Na verdade, minha narrativa desmascara a hipocrisia institucional representada 
por homens de farda e armas (os policiais) que matam, humilham os pretos na pe-
riferia; a colonialidade está sempre violenta com o corpo preto. Assim fez Abdias 
do Nascimento (2009) em Quilombismo resistindo epistemologicamente com cria-
ção do conceito, também uso para a reflexão ainda que o pensamento e a cultura 
moderna valorize a razão, eu “sinto, penso e estou” (NOLASCO, 2019, p. 25).

Para criar esta narrativa do racismo, o pesquisador preto que não é tido como 
produtor de conhecimento, mas apenas estigmas de preconceito de ‘delinquentes, 
traficantes’. Isso é o imaginário sem lógica na verdade, porque todos os humanos  
podem e produzem saberes, conhecimentos, experiências. Esse posicionamento 
crítico se deve ao que sinto.

O	crítico	periférico	tem	a	possibilidade	da	escolha	de	poder	pen-
sar	da	periferia	e,	por	conseguinte,	de	adotar	uma	outra	articu-
lação que na passe, necessariamente, por aquelas pensadas nos 
grandes	centros	avançadas	do	país.	Ao	agir	assim,	o	crítico	peri-
férico acaba por exumar e refundar “histórias esquecidas” que 
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ficaram	 soterradas	 nas	margens	 da	 História	 (NOLASCO,	 2013,	
p.89).

Não posso esquecer as minhas memórias e discriminações, mas repensar para 
reavaliar pela própria experiência como um sujeito e refletir sempre que “o racis-
mo colonial não difere dos outros racismos” (FANON, 2008, p. 87). Não permito 
que as minhas memórias e dos meus irmãos afrikanos daqui ou afro-brasileiros 
relembrem e contam à desumanização que temos sofrido como um povo.

Dirá Kilomba (2019, p.71) “o racismo é uma realidade violenta”. Ela reflete na 
Alemanha e eu aqui, no Brasil, a universalidade do racismo, deve-se combater com 
pluriversalidade de estudos decoloniais, pan-africanismo e movimentos culturais 
de resistência como um povo (NASCIMENTO, 2009, GOMES, 2009).

Aqui, num setor aparentemente elitizado, o preto não pode estar? Racismo es-
pacial. Ou então, acharam que não era o melhor espaço para mim. Muita luta pela 
dignidade e incômodo do sistema. Não aqui o meu lócus, o imigrante.

[...] A densidade da História não determina nenhum de meus 
atos. Eu sou meu próprio fundamento. É superando o dado his-
tórico, instrumental, que introduzo o ciclo de minha liberdade. A 
desgraça do homem de cor é ter sido escravizado. A desgraça e 
a desumanidade do branco consistem em ter matado o homem 
em algum lugar. Consiste, ainda hoje, em organizar racionalmen-
te essa desumanização. (FANON, 2008, p.190).

A liberdade de o meu fazer arte/ pesquisa é condicionada? São experiências que 
está sendo narrada, nesta periferia marginalizada e marcada desde o século XVIII. 
Esse é o legado do mundo colonial/moderno, sem a modernidade/ colonialidade 
não existiria o racismo, a periferia que nos coloca a refletir pelos “projetos desco-
loniais para a ferida colonial” (MIGNOLO, 2008, p. 304).

O que senti no baculejo é desumanidade? O que sinto quando lembro ou leio 
pelos jornais que jovens pretos mortos pelas periferias a minha dor aumenta e rogo 
pelos ancestrais pela vida mesmo traumática. E tenho dentro do pan-africanismo 
em Angola e no Brasil, lócus de aprendizagens pelas leituras teóricas do Abdias do 
Nascimento o Quilombismo me fez entender sobre o genocídio do povo negro que 
alertava no passado e as várias violências e humilhações. Para isso, reflito cada dia 
o impacto, ademais, “Precisamos desatar o nó, aprender a desaprender, e apren-
der a reaprender a cada passo” (MIGNOLO, 2008, p, 305).

O ativismo pan-africano ajuda me inspirar e desviolentar à mente pelo desa-
prender e reaprender que o passado e o presente dentro do aparelho do Estado 
vítima do legado da colonialidade que descarregam no meu corpo. Usando a es-
crita como afirma a escritora Conceição Evaristo (2016) em Olhos d´Água. Nossas 
vivências, o sofrimento. A verdadeira descarga para mim é desaprender o legado 
ruim, viroso da história colonial/imperial. O sentimento e os estudos e ativismo me 
garante a percepção.
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Os conhecimentos que os policiais têm do centro hegemônico que o espaço do 
preto não seria logo estava marcado como delinquente ou traficante, pois é assim 
que revistam procuram droga. O preto de origem afrikana que tudo é negado pela 
colonialidade na perspectiva de Fanon (2008) afirma que não existe diferença do 
racismo colonial e o moderno.

O pensamento ocidental como é abissal conforme SANTOS (2009, p. 30), está 
sempre para silenciamento, desprezo “discriminação cultural e racial”. Como pe-
riférico, mas também pesquisador que não aceito que tenha outro representante 
para narrar, denunciar o racismo que o meu corpo sente, através de olhares e 
abordagens humilhantes. Que no passado recente conforme Nascimento (2009) 
em sua filosofia quilombista recomenda para não esquecermos o que nos negam, 
mas reafirmar a memória ancestral e nossos referenciais (NASCIMENTO, 2009, p. 
216). Com meus grifos.

As referências no pan-africanismo, afrocentricidade começou mais cedo, e os 
nossos ancestrais pensaram desde os nossos corpos visíveis e invisíveis como afri-
cano tem em memória, ou seja, o corpo que sofre e que produz conhecimento que 
não é sempre reconhecido pelo padrão eurocêntrico, aliás;

As	epistemologias	do	norte	têm	grande	dificuldade	em	aceitar	o	
corpo	em	toda	sua	densidade	emocional	e	afetiva	sem	o	trans-
formarem em mais um objeto de estudo. Não conseguem con-
ceber	o	corpo	como	uma	narrativa,	uma	narrativa	somática	que	
procede	e	sustenta	as	narrativas	das	quais	o	corpo	fala	ou	sobre	
as quais escreve. (SANTOS, 2010, p.137).

O corpo violentado, corpo do sujeito que narra à violência para libertar- nos do 
peso histórico da memória desde a chegada em Goiânia, Centro Oeste, os diálogos 
com o movimento e coletivo preto de então universidade em que me graduei ao 
sujeito atual, são pertinentes pelo pesquisador. São condições cotidianas impostas 
pelo sistema que estou auto-revelando, pela autocompreensão e narrar a partir do 
lócus deste corpo-sente e reflete como também pensa. Assim “No mundo branco, 
o homem de cor encontra dificuldade na elaboração de seu esquema corporal. O 
conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de negação” (FANON, 2008, 
p. 104). No caso é ressignificação corporal e não só.

O conhecimento da memória e sobre a violência, a negação da existência plena 
e digna. Na mente estão as lembranças, mas essa mente que sente o corpo segura-
do, a humilhação do imigrante-estudante, pesquisador periférico que sofre discri-
minação, preconceito e racismo. O mundo branco como fala Fanon dificulta a nos-
sa humanidade. A resistência e união, a continuação e ampliação das denúncias, a 
formação dos agentes de segurança são urgentes para se rever outras formas de 
combate ao extermínio.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A desconstrução parte da reinterpretação do racismo, a partir do corpo  marca-
do em aprendizado na periferia. O pesquisador colocado na margem social da colo-
nialidade não se contenta com o silenciamento sistêmico. Graças aos  movimentos 
pan-africanos, movimentos das  mulheres pretas e aos  estudos culturais  e deco-
loniais que essas narrativas nunca serão esquecidas. A força do Abdias Nascimento 
na teoria e proposta de vida quilombista, a inspiração em intelectuais pretas/os     e 
suas epistemologias decoloniais ou não, mas os seus conhecimentos que  sirvam  
para  nossas sobrevivências no mundo desumano contra nós. Reitero, mantendo a 
sequência do engajamento, ajudando os outros imigrantes nesta diáspora. Urge a 
pertinência de reunir os laços África e diáspora.
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ESTÉTICA DECOLONIAL, ANCESTRALIDADE E 
INSUBMISSÃO NO HIP HOP: UM ESTUDO DO 
ÁLBUM “LADRÃO” (2019) DE DJONGA

Maria Eduarda Durães Martins
Pedro Barbosa

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é parte dos desdobramentos de uma pesquisa referente a 
Identidade Cultural da Musicalidade Negra que se encontra em andamento no gru-
po de estudos do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade 
Federal de Jataí (NEABI/UFJ). Trata-se, assim, de uma abordagem com sustentação 
teórica subsidiada pelos conceitos de diáspora africana e decolonialidade, com foco 
em um estudo realizado sobre o álbum Ladrão (2019), do Rapper mineiro Gustavo 
Pereira Marques, mais conhecido como Djonga. Por meio de leituras de pesquisas 
acadêmicas sobre o movimento cultural do Hip Hop, nota-se que a musicalidade do 
Rap possui uma linguagem comunicadora da juventude afrodescendente no Brasil 
e no mundo, especialmente, a partir da década de 1980.

Desse modo, em nosso entendimento, as músicas de Rap contidas no álbum La-
drão (2019), de Djonga, possuem diálogos com a decolonialidade a partir da evo-
cação de determinada ancestralidade afro-brasileira, que pode encontrada, por 
exemplo, nas religiões de matriz africana, principalmente no candomblé, religião 
que proporciona o princípio da organização arregimentada de todos os valores 
da riqueza do povo-de-santo na dinâmica cultural africana. Portanto, nesse plano 
de trabalho, tendo a obra de Djonga como objeto, apresentaremos alguns concei-
tos históricos sobre a estética da insubmissão e a ancestralidade cultural africana, 
contidas no contexto das identidades diaspóricas e decoloniais vislumbrado pelo 
Movimento brasileiro da cultura Hip Hop, livres dos padrões rígidos de controles 
exercidos pelo projeto eurocêntrico hegemônico cultural diante dos quais Ladrão 
(2019) dialoga.

APORTE TEÓRICO

A presente pesquisa se justifica a medida em que, pela obra Ladrão (2019), 
oportuniza-se enfrentar o tema do racismo estrutural que tem sido plataforma 
de Djonga, bem como pauta histórica de enfrentamento do Movimento Negro. Ou 
seja, busca lidar com um problema social recorrente na história do Brasil. Dessa 
feita, o movimento negro se mantém organizado na luta de maneira combativa e 
presente tanto com o ativismo político, tanto com as manifestações culturais, que 
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atualmente chamamos de artevismo. Historicamente, o movimento negro tem seu 
início ainda nos quilombos, de modo clandestino, seguido dos marcos da abolição 
da escravidão, onde os negros se organizavam em clubes denominados como enti-
dades culturais beneficentes. Em 1931, para garantir a organização do movimento 
negro foi fundada a Frente Negra, considerada a maior e mais abrangente processo 
de organização dos negros. No período ditatorial, a organização negra também se 
dava por meio cultural, como a Associação Cultural do Negro, por exemplo. Nesses 
espaços é que Abdias do Nascimento se torna o principal fundador da consciência 
da negritude brasileira. Dessa maneira, esse artigo se justifica por pensar a relação 
entre arte, cultura, política e sociedade como plataforma de militantes e artistas 
próximos do movimento negro:

“Ao tratar de cultura, necessariamente trata-se de história, de 
identidade	e	 dos	contextos	sociais	onde	as	suas	manifestações	
se	materializam.	Por	isso,	conceber	as	influências	da	população	
negra	no	conjunto	das	manifestações	políticas	e	culturais,	care-
ce de revisitar o passado que traduz no tempo atual o retrato 
rico desse povo vindo de África, as suas formas de organizações, 
e de resistência à escravidão e as cruéis mazelas do colonialis-
mo, imperialismo e racismo que reverberam nas tramas sociais.” 
(FREITAS, 2019, p. 4)

Nesses termos, a decolialidade1 se apresenta como possibilidade teórica e esté-
tica de enfrentamento dos processos de colonialidade do poder2 e de racialização 
de sujeitos que violentamente são subjugados pelo eurocentrismo, que se confi-
gura na equação apontada por Jota Matamba: resistência ao governo da ficção ra-
cial-colonial-moderna, uma luta contra pretensa universalidade moderna em prol 
dos marcadores da diferenças (raça, classe e gênero). Assim, como aponta Freitas 
(2019), o colonialismo silenciou, subalternizou e elidiu os corpos negros e, por con-
seguinte, esse silenciamento se perpetua e se reproduz em estruturas pós-colo-

1	 “Os	estudos	decoloniais	compartilham	um	conjunto	sistemático	de	enunciados	teóricos	que	
revisitam a questão do poder na modernidade. Esses procedimentos conceituais são: 1. A localização 
das	origens	da	modernidade	na	conquista	da	América	e	no	controle	do	Atlântico	pela	Europa,	entre	o	
final	do	século	15	e	o	início	do	16,	e	não	no	Iluminismo	ou	na	Revolução	Industrial,	como	é	comumen-
te aceito; 2. A ênfase especial na estruturação do poder por meio do colonialismo e das dinâmicas 
constitutivas	do	sistema	-mundo	moderno/	capitalista	e	em	suas	formas	específicas	de	acumulação	
e de exploração em escala global; 3 . A compreensão da modernidade como fenômeno planetário 
constituído	por	relações	assimétricas	de	poder,	e	não	como	fenômeno	simétrico	produzido	na	Europa	
e posteriormente estendido ao resto do mundo; 4. A assimetria das relações de poder entre a Europa 
e	seus	outros	representa	uma	dimensão	constitutiva	da	modernidade	e,	portanto,	implica	necessaria-
mente	a	subalternização	das	práticas	e	subjetividades	dos	povos	domina	-	dos;	5	.	A	subalternização	
da	maioria	da	população	mundial	se	estabelece	a	partir	de	dois	eixos	estruturais	baseados	no	contro-
le	do	trabalho	e	no	controle	da	intersubjetividade;	6.	A	designação	do	eurocentrismo/ocidentalismo	
como	a	forma	específica	de	produção	de	conhecimento	e	subjetividades	na	modernidade.	(QUINTE-
RO, 2019, p. 06)
2	 A	colonialidade	do	poder	configura	-se	com	a	conquista	da	América,	no	mesmo	processo	
histórico	em	que	tem	início	a	interconexão	mundial	(globalidade)	e	começa	a	se	constituir	o	modo	de	
produção capitalista. (QUINTERO, 2019, p. 06)
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niais. O colonialismo foi o aval para a existência do mito da “democracia racial”, a 
política de embranquecimento, a supremacia eurocêntrica e heterossexual. Devido 
a isso, é importante recorrer a democracia cultural, dando abertura ao decolonial 
para romper com essas políticas implementadas posteriormente e perpetuadas 
até os dias de hoje. Ademais, a proposta decolonial de construção da cultura da 
população negra, é relevante trazer o conceito de diáspora por Gilroy (2001): “O 
conceito da diáspora é que ativamente perturba a mecânica cultural e histórica de 
pertencimento”. É nesses termos que pretendemos investigar a obra Ladrão, de 
Djonga, como signo de uma estética decolonial:

“A	estética	decolonial	é	então	-	em	sua	pluralidade,	dentro	e	fora	
do chamado campo da arte, como um conjunto heterogêneo de 
práticas	capazes	de	fazer	suspensões	à	hegemonia	e	totalização	
do capitalismo - maneiras de tornar visíveis, audíveis e percep-
tíveis	 ambas	 as	 lutas	 de	 resistência	 que	 estabeleceu	 o	 poder	
como	compromisso	e	aspiração	de	criar	modos	de	substituição	
da hegemonia em cada uma das dimensões da modernidade e 
seu	lado	sombrio,	a	colonialidade.	O	desafio,	além	disso,	consis-
te	em	pensar	nessa	pluralidade	em	sua	articulação	em	torno	de	
uma outra opção civilizadora. (GÓMES; MIGNOLO, 2012, p. 17) 
[tradução pessoal]3

A partir desses pressupostos, podemos observar a obra de Djonga como sig-
no de resistências afrodescendentes que perpassam as manifestações culturais da 
população negra no Brasil, colocando necessariamente a questão da insubmissão 
que, segundo Marquesini (2017), é a recriação da própria história e a negação da 
representação feita pelo subjugado, sobretudo, em relação ao seu opressor e seu 
lugar no sistema hegemônico, numa proposição de insubmissão e resistência da 
colonialidade do poder. Desse modo, no trabalho do artista Djonga, compreende-
mos que o gênero da musicalidade rap está ligado à alguns elementos, de forma 
especifica, à cultura da juventude negra no contexto histórico da diáspora africana 
na América Latina e Caribe (HALL, 2003), com sonoridade emergida em espaços pe-
riféricos, como uma maneira audível de produzir representações de si.

Assim, por esse campo teórico de um olhar decolonial é analisado o diálogo 
do trabalho de Djonga como enfrentamento de temas sobre racismo, violência, 
religiosidades afro-brasileiras. Temas que são sustentados e subsidiados pelos con-
ceitos de diáspora africana e de decolonialidade, nos quais sua obra faz suscitar 
debates sobre identidade, pertencimento, orgulho negro e resistência da comuni-

3	 Las	estéticas	decoloniales	son	entonces	—en	su	pluralidad,	dentro	y	fuera	del	denomina-
do	campo	del	arte,	como	conjunto	heterogéneo	de	prácticas	capaces	de	realizar	suspensiones	a	la	
hegemonía	y	totalización	del	capitalismo—	formas	de	hacer	visibles,	audibles	y	perceptibles	tanto	
las luchas de resistencia al poder establecido como el compromiso y la aspiración de crear modos de 
sustitución	de	la	hegemoníaen	cada	una	de	las	dimensiones	de	la	modernidad	y	su	cara	oscura,	la	
colonialidad.	El	reto,	además,	consiste	en	pensar	dicha	pluralidad	en	su	articulación	alrededor	de	una	
opción civilizadora otra.
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dade afro, numa perspectiva historicamente (re)construída, com fundamentos nas 
relações socioculturais, políticas e históricas que se configuram as ancestralidades 
africanas trazidas para o Brasil. Djonga além de cantor de Rap, é também escritor 
de sua própria vida e compositor de suas canções, sendo no momento considerado 
um dos nomes mais influentes do rap (FERNANDES, 2019).

OBJETIVOS

Analisar, em estudo sistemático, a estética da insubmissão e a apropriação da 
ancestralidade na obra Labrão (2019), de Djonga.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Levantar produções acadêmicas sobre a história e desenvolvimento do 
movimento Internacional e nacional do hip hop;
• Estabelecer um diálogo multidisciplinar e interdisciplinar entre algumas 
áreas de ciências humanas que se dedicam aos estudos de culturas (eruditas) 
e subculturas (popular) na contemporaneidade, principalmente aquelas com 
foco na juventude afro-brasileira e pobre;
• Investigar se a musicalidade do rapper contextualiza as Identidades Cultu-
rais Negras, no sentido de configura o Movimento Nacional do hip hop, como 
um processo de descolonização cultural emancipatório da juventude negra;
• Mensurar e qualificar como a musicalidade do Rapper tem contribuído 
para o desenvolvimento de uma nova cosmovisão cultural de inclusão social 
para a juventude negra pobre brasileira.

METODOLOGIA

A opção metodológica ampara-se nos estudos culturais e principalmente nos 
estudos acerca da comunicação de massas e mídias sociais que objetivam a pro-
dução, descentralização e veiculação de informações e conteúdos interativos com 
vistas à produção de uma suposta hegemonia cultural. Encontra respaldo, princi-
palmente, nos estudos culturais ingleses que nascem a partir das obras de histo-
riadores conhecidos como materialistas culturais ingleses, como E. P. Thompson, 
Richard Hoggart e Raymond Williams. A consolidação desse campo interdisciplinar 
de estudos sobre a relação cultura e sociedade ganha corpo, a partir dos anos 1960, 
com a criação do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos por Richard Hog-
gart, seu primeiro diretor, que mais tarde seria substituído por Stuart Hall, um dos 
grandes expoentes desse centro que nascem dentro de uma conjuntura política do 
pós-guerra, do nascimento da chamada nova esquerda anti-stalinista, da luta pela 
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democratização do acesso à educação e da expansão da indústria cultural massifi-
cada. Sob o impacto dos novos movimentos sociais da década de 1960 (feminismo, 
ambientalismo, movimento negro) e do diálogo crítico com as perspectivas episte-
mológicas marxistas e estruturalistas, principalmente com as obras de Althusser, 
Gramsci e da teoria crítica.

No tocante às análises decoloniais, se ampara sobretudo por sua capacidade 
de apontar para cosmovisões de populações afro-brasileiras. Dessa maneira: Um 
olhar decolonial e diaspórico prospecta reconsiderar as identidades nacionais e os 
modelos participativos de construção de políticas públicas. (FREITAS, 2019, p.14) 
Dessa forma, terá utilização das técnicas de pesquisas em ciências humanas, tanto 
na coleta de dados como nas análises dos mesmos no sentido de buscar a capacita-
ção para a elaboração de resultados do projeto de pesquisa em iniciação científica. 
Há também como opção metodológica a:

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Por meio da pesquisa bibliográfica e fonográfica será realizado um levantamento 
da produção teórica, em formas de livros, materiais audiovisuais e outras fontes 
tendo como referências as dimensões abordadas neste trabalho, a saber: História 
Moderna e Contemporânea e Antropologia das Populações Afro-Brasileiras.

PESQUISA DOCUMENTAL

A pesquisa documental será realizada a partir de duas dimensões:
1. Realização de um estudo das bibliografias que tratam dos estudos do Mo-
vimento Internacional e Nacional do HIP HOP, das pesquisas científicas em 
formas de teses, dissertações, monografias e artigos científicos por meio da 
pesquisa documental junto a base de dados da SCIELO, CAPES e IBICT.
2. Materiais midiáticos: sites, plataformas, jornais, revistas, panfletos, etc.

ANÁLISE DO DISCO LADRÃO

O desenvolvimento metodológico da referente pesquisa se relaciona com docu-
mentos de teóricos da música e da história cultural, visando o auxílio teórico para 
trabalhar a temática da música, campo meramente incomum à um historiador em 
formação; utilizando como base também materiais sonoros, escritos e imagéticos 
presentes no álbum Ladrão, de Djonga.

Dessa forma, o método aqui utilizado pende à uma análise interdisciplinar, ha-
bitualmente considerada a melhor abordagem para trabalhar o tema, visto que 
“uma canção, estruturalmente, opera com séries de linguagens (música, poesia) e 
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implica em séries informativas (sociológicas, históricas, biográficas, estéticas) que 
podem escapar à área de competência de um profissional especializado.” (NAPO-
LITANO, 2002, p,96)

Uma questão importante a se destacar aqui, é a apropriação metodológica in-
terdisciplinar, indicada pelo teórico Arnaldo Daraya Contier, para a pesquisa históri-
ca sobre a música, visando a compreensão da obra como um todo:

“Os estudos sobre a História nova da Música visam, de um lado, 
analisar	a	 linguagem	em	seus	aspectos	 técnico-estéticos	e,	de	
outro,	 discutir	 as	 razões	 políticas,	 ideológicas,	 econômicas	 da	
utilização	de	uma	obra	e	a	sua	respectiva	decodificação	por	um	
determinado grupo ou segmento social numa formação históri-
ca “cronologicamente” determinada”. (CONTIER, 1991, s.n.).

RESULTADOS ESPERADOS

1. Constituir uma análise sobre a relação entre estética, decolonialidade e rap, por 
meio da obra Ladrão (2019) e que contribua com futuras pesquisas;
2. Contribuir para conscientização da sociedade brasileira sobre a necessidade de 
uma mudança de pensamento motivada pela tolerância e por relações de alterida-
de e enfrentamento do tema do racismo e intolerância religiosa;
3. Espera-se que presente pesquisa produza impactos da produção de conheci-
mento acerca do rap como produtor e disseminador de conteúdos interativos so-
bre os grupos subalternizados em enfrentamento decolonial do poder.
4. Contribuir para o debate da necessidade de combate as ideias racistas, intole-
rantes e xenófobos.
5. Participar de eventos científicos para a difusão e divulgação da presente pro-
posta de pesquisa
6. Produzir artigo científico para a publicação em meios especializados.
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REVERBERAÇÕES ACERCA DA CAPOEIRA 
ENQUANTO OBJETO DE PESQUISA

Lindinalvo Natividade

Vem jogar mais eu!
Vem jogar mais eu mano meu.
Vem jogar mais eu mano meu,
Vem jogar mais eu mano meu!

Canto de Domínio Público.

INTRODUÇÃO – A LADAINHA

O jogo da Capoeira possui algumas dinâmicas e/ou alguns rituais que acho opor-
tuno trazê- los para pensar a organização desse texto. Não à toa denominar a in-
trodução de ladainha, que é uma cantiga específica da Capoeira de Angola, onde 
final dela são cantados alguns corridos ou algumas louvações. Posso dizer que a 
ladainha abre/inicia a roda de Capoeira.

Cabe-me também alertar ao leitor que esse trabalho é um dos apontamentos 
da tese de doutoramento – ainda em andamento – “A Capoeira e os cotidianos de 
uma educação antirracista” desenvolvida no programa de pós-graduação Educa-
ção – PROPED, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e conta com 
financiamento da CAPES.

Nesse texto com base inicial na revisão de literatura proponho algumas reverbe-
rações sobre a Capoeira no âmbito escolar, especialmente nas aulas de educação 
física dialogando com a linha de pesquisas Cotidianos, Redes Educativas e Proces-
sos Culturais.

De acordo com a multiplicidades de facetas que a Capoeira oferece (NATIVIDA-
DE, 2014), faço a opção pela faceta jogo por ser “uma atividade desligada de todo e 
qualquer interesse material, com a qual não se pode obter qualquer lucro, praticada 
dentro de limites espaciais e temporais próprios, segundo certa ordem e certas re-
gras.” (HUIZINGA, 2007, p. 16). Então, como se canta nas rodas de Capoeira – vem 
jogar mais eu mano meu!

CAPOEIRA ME CHAMA... EU VOU ATENDER1... DO MEU 
COTIDIANO PARA ÀS PESQUISAS COM OS COTIDIANOS 
 
Cotidianos, redes educativas e processos culturais ou simplesmente “cotidianos” 
é linha em que desenvolvo essa pesquisa e me desenvolvo enquanto pesquisador. 

1	 Cantiga	de	Mestre	Brasília	–	CD	Histórico	–	20	anos	de	sucesso.	Praticando	Capoeira	Nº	27
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A linha busca:

[...]	trabalhar	sobre	as	práticas	curriculares	reais,	entendendo-as	
como complexas e relacionadas a fazeres e saberes que nem 
sempre,	ou	mesmo	raramente,	constituem	um	todo	coerente	e	
organizado como aquele que, supostamente, informa as propos-
tas	 curriculares	oficiais.	 Isso	 significa	dizer	 que	os	 professores	
tecem	suas	práticas	cotidianas	a	partir	de	 redes,	muitas	vezes	
contraditórias, de convicções e crenças, de possibilidades e limi-
tes, de regulação e emancipação. (OLIVEIRA, 2006. p. 24).

De forma análoga a prática Capoeira, as idealizadoras da linha propõem seis 
movimentações para o entendimento de como os cotidianos são praticadospen-
sados2. Inicialmente Alves (2001) elabora quatro movimentos para pensar às pes-
quisas com os cotidianos. Mais tarde (2003) inclui um quinto movimento e de-
pois (2019) com a participação das Professoras Dras. Alessandra Nunes Caldas e 
Nivea Andrade, um sexto movimento, e repensa a renomeação de alguns deles3. 
Na Capoeira, a cada volta, a cada jogo, o capoeira utiliza de suas artimanhas para 
envolver seu companheiro de jogo, buscando variadas táticas, entradas e saídas. 
Interessante que esse repensar dos movimentos necessários às pesquisas com os 
cotidianos que as autoras acima propõem também me remete a essas artimanhas. 
Suas ações são ao mesmo tempo influenciadoras e influenciadas, ou seja, ações 
que estão em movimento o tempo todo.

Desse modo, procuro seguir a proposta de Alves (2003; 2019) e já na primeira 
movimentação desse jogo foi necessário mergulhar em todos os sentidos para com-
preender os cotidianos. Para tal mergulho particularmente precisei de um exercício 
típico das alfabetizações. Aquele que se dá pelo método fonético. Primeiro ouvi so-
bre as pesquisas com os cotidianos. Um segundo passo foi falar sobre os cotidianos 
repetindo algumas ideias como se repete os grafemas nas aulas de alfabetização. 
Daí foi necessário ler cada ideia falada repetidas vezes, para então, só assim buscar 
escrever esse trabalho em diálogo com as pesquisas com os cotidianos.

Num movimento característico da Capoeira chamado de parada de mãos e/
ou bananeira, “virei de ponta cabeça”, movimento que eu conheço bem na minha 
prática. Do mesmo modo que este movimento me permite ver o mundo de outra 
maneira, também o utilizo como sugeriu Alves (2003) para desconstruir categorias, 
conceitos e noções herdadas das ciências acerca do tema proposto nessa pesquisa. 
Mesmo tendo Alves et all (2019) renomeado tal movimento para “ir além do já 
sabido”, acredito estar dentro da proposta desse movimento.

2	 Opto	por	manter	a	aglutinação	da	palavra,	assim	como	alguns	autores	que	pesquisam	e	
escrevem	sobre	os	cotidianos	(ALVES,	2001;	FERRAÇO,	2007;	OLIVEIRA,	2001).
3	 O	sentimento	do	mundo;	ir	para	além	do	já	sabido	(antes	era	chamado	de	“virar	de	ponta	
cabeça” ); criar nossos personagens conceituais (antes “beber em todas as fontes” ); narrar a vida e 
literaturizar	a	ciência;	ecce	femina	e	a	circulação	dos	conhecimentossignificações	como	necessidade.
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Como sugere as autoras, mais que “beber em todas as fontes”, dando atenção 
aos mais variados estudos que possuam afinidade com o tema eleito e as pesquisas 
com os cotidianos, é preciso eleger meus “personagens conceituais” – sujeitos pra-
ticantes (CERTEAU, 1998): capoeiras, alunos, professores, escola – que me servirão 
pensar e para compreender aquilo que pesquiso. “Ecce femina” se fará presente 
na pesquisa, ao procurar dialogar com os praticantespensantes e seus cotidianos. 
“A circulação dos ‘conhecimentossignificações’ como necessidade” me obriga a se-
guinte reflexão: para quem eu escrevo esse texto? e quem irá lê-lo?

Há uma forma muito peculiar e particular de escrever pesquisas na linha Coti-
dianos. Esse movimento – dentre os seis – proposto por Alves (2019) é conhecido 
como “Narrar a vida e literaturizar a ciência”.

Literaturizar	a	ciência	se	constitui,	portanto,	em	um	movimento	
de romper tanto com um sujeito anônimo de uma linguagem 
supostamente neutra, como de autorizações dadas para o falar 
ou escrever por alguém colocado em uma única posição. Nas 
pesquisas	 com	 os	 cotidianos	 reconhecemos	 que	 todos	 somos	
autores como ‘praticantespensantes’	de	múltiplos	e	diversos	co-
tidianos	que	surgem	nas	tantas	redes	educativas	que	formamos	
e nas quais nos formamos. (ANDRADE; CALDAS; ALVES 2019, p. 
16)

Esse movimento aponta para uma forma diferenciada de leitura e também para 
uma escrita que entrecruza e entrelaça histórias, experiências e vivências através de 
reinvenções dos espaços do cotidiano (CERTEAU, 1998), pois “é dessas narrativas 
que a pesquisa se alimenta e é a partir delas que se estabelece o necessário diálogo 
com o quadro teórico escolhido” (PASSOS, 2009, p.20).

Olhar a Capoeira enquanto objeto de estudo se inicia desde o trabalho de con-
clusão de curso na graduação e segue em cursos de pós graduação lato sensu, 
mestrado4 e agora doutoramento. Não só academicamente a Capoeira faz parte 
de meu cotidiano como também profissionalmente. Há mais de quinze anos tenho 
atuado como Docente II, função determinada por alguns municípios aos profes-
sores que tem como alvo os anos finais5 antes conhecido como fundamental II da 
Educação Básica.

Minha formação e atuação é na área de Educação Física, que possui três formas 
de entendê- la: a) como uma área onde são realizados estudos científicos; b) como 
uma profissão caracterizada por uma prática pedagógica dentro e fora das escolas; 
e c) como componente curricular das escolas. A Capoeira sempre configurou nas 

4	 Na	graduação	escrevi	o	artigo	“atuação	do	profissional	de	educação	física	em	relação	as	
lutas no ambiente escolar com enfase na Capoeira”; na pos graduação lato sensu escrevi trabalho 
“Praxis	Capoeirana:	um	jogo	de	saberes	na	formação	docente	em	educação	física”;	e	no	mestrado	
defendi	a	dissertação	“Capoeirando	eu	vou:	cultura,	memória,	patrimônio	e	política	pública	no	jogo	
da capoeira”.
5 Nomenclatura dada pela Base nacional Curricular Comum – BNCC
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aulas de minhas turmas. Em razão disso, por uma proposta feita pela direção da 
escola a qual trabalho oportunizei uma atividade extraclasse que batizei com o sin-
gelo nome de “Saindo da rua e entrando na roda” onde o objetivo geral era ofere-
cer aulas de Capoeira aos alunos da escola e também a todas as pessoas da comu-
nidade. Inicialmente o projeto chegou como uma novidade e foi até bem recebido 
entre os alunos.

Entretanto, coincidência ou não, com a mudança da equipe diretiva da escola 
começaram aparecer algumas resistências às aulas de Capoeira e ao projeto desen-
volvido. É a partir desse novo cotidiano que o caminho para essa pesquisa de douto-
ramento vai se desenhando por volta dos anos de 2012/2013, época em que estava 
a concluir os estudos de mestrado. Nos anos que seguiram percebi muitas mudan-
ças na receptividade com a Capoeira nas aulas. Não dos alunos, mas de uma parte 
da comunidade escolar6 e de muitos dirigentes de religiões neopentecostais, prin-
cipalmente pelas aulas práticas, ou seja, a dimensão procedimental dos conteúdos.

Na Educação Física escolar, há a possibilidade de trabalhar quaisquer conteúdos 
em três dimensões que devem estar interligadas entre si, podendo haver ou não 
uma ênfase entre uma e/ou outra. Porém, jamais uma segmentação, uma divisão, 
uma separação (DARIDO, 2015). Essas dimensões são conhecidas como conceitual, 
procedimental e atitudinal. Na dimensão conceitual os conteúdos são concebidos 
numa perspectiva do que se deve saber sobre eles. Na dimensão procedimental 
que de uma forma geral representa cerca de 80% a 90% das aulas se questiona o 
que se deve saber fazer? E por fim a dimensão atitudinal focada na reflexão como se 
deve ser? Veja o exemplo trazido por Darido (2015):

Dimensão Conceitual
Conhecer as transformações por que passou a sociedade em re-
lação aos hábitos de vida (diminuição do trabalho corporal em 
função das novas tecnologias) e relacioná-las com as necessida-
des	atuais	de	atividade	física.
Conhecer as mudanças pelas quais passaram os esportes. Por 
exemplo, que o futebol era jogado apenas na elite no seu início 
no país, que o voleibol mudou as suas regras em função da Te-
levisão etc.
Conhecer os modos corretos da execução de vários exercícios 
e	práticas	cor-	porais	cotidianas,	tais	como:	levantar	um	objeto	
do chão, sentar-se à frente do computador, realizar um exercício 
abdominal adequadamente etc.
Dimensão Procedimental
Vivenciar e adquirir alguns fundamentos básicos dos esportes, 
danças,	ginásticas,	lutas,	capoeira.	Por	exemplo,	praticar	a	ginga	
e a roda da capoeira7.
Vivenciar diferentes ritmos e movimentos relacionados às dan-
ças, como as danças de salão, regional e outras.
Vivenciar	situações	de	brincadeiras	e	jogos.	Dimensão	Atitudinal

6 Alguns pais, alguns professores, direções e coordenações.
7 Grifo meu.
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Valorizar o patrimônio de jogos e brincadeiras do seu contexto.
Respeitar os adversários, os colegas e resolver os problemas 
com	atitudes	de	diálogo	e	não	violência.
Predispor	a	participar	de	atividades	em	grupos,	cooperando	e	
interagindo.
Reconhecer	 e	 valorizar	 atitudes	 não	 preconceituosas	 quanto	
aos níveis de habilidade, sexo, religião e outras. (DARIDO, 2015, 
p.52/53)

Geralmente tenho a seguinte dinâmica nas aulas. Começo com uma conversa 
diagnóstica para saber qual é o nível de entendimento e conhecimento dos alunos 
em relação ao conteúdo a ser trabalhado. Em seguida proponho um olhar históri-
co e uma reflexão sobre as mudanças ocorridas com tal assunto. Nesse momento 
gosto da ideia da Professora Dra. Iolanda Oliveira (2013) quando nas discussões no 
Seminário Nacional Virtual – Portal EAD Fundaj – realizado em 2013, onde vários 
professores e professoras discutiam os 10 anos da implantação da lei 10.639/03 
disse ser legítima a ideia de ir aos porões que para ela é simplesmente olhar para o 
passado para dar sustentação sócio-histórica ao que se vive no presente. Com a Ca-
poeira nas minhas aulas, isso era mais que necessário. Acredito que esse meu agir/
pensar me coloca dentro das propostas da dimensão conceitual (DARIDO, 2015).

A partir daí, uma série de vivências, exercícios, jogos, brincadeiras sobre o con-
teúdo em questão são ofertadas – a parte procedimental. Quando o berimbau to-
cava na quadra da escola, naturalmente anunciava um novo conteúdo, uma nova 
arte, uma nova cultura e até mesmo um novo esporte, pois como disse mais acima 
nenhum pesquisador conseguiu definir a Capoeira em uma só categoria. Porém, 
era uma manifestação da cultura afro-brasileira imbricada das características de 
um povo que foi arrancado de sua terra natal, mas que encontrou na diáspora (GIL-
ROY, 2001) sobre maneiras de propagar sua cultura. Interessante como a Capoeira, 
que antes era foi bem recebida passa a ser malvista para algumas pessoas. Princi-
palmente pela ideia que ela retratava a umbanda e o candomblé, muito forte nos 
discursos que ouvia por parte das pessoas que não me aceitavam com esta prática 
na aula.

Houve inclusive em uma certa reunião de pais, a sugestão de uma mãe para que 
a Capoeira e outras manifestações da cultura afro brasileira fossem ensinadas so-
mente na teoria, ou seja, sem a parte prática. Nesse dia pensei uma frase quase 
de forma automática e que me acompanharia por alguns anos, tanto em minhas 
contra narrativas quanto nas minhas intenções em produzir uma pesquisa sobre 
todos esses conflitos que envolvem a prática da Capoeira, ou seja: - falar é fácil, 
difícil é o fazer.

Mas se as dimensões estão/são interligadas (DARIDO, 2005; 2015) e se eu igno-
ro o procedimental, o que devo esperar na dimensão atitudinal das minhas aulas? 
E aos alunos e alunas afrodescendentes? Será que eles se veem representados nas 
outras atividades da Educação Física escolar? Onde fica o discurso sobre a diversi-
dade cultural ser uma nova realidade que permite pensar novas responsabilidades 
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para a escola? Como elaborar currículos que reconheçam as diferenças culturais se 
ignoro uma simples parte de uma aula?

Tomado por uma rebeldia não mais escrava, mas agora epistêmica, não poderia 
aceitar tal sugestão de somente teorizar uma manifestação que traz em suas prá-
ticas aliado a oralidade, uma linguagem gestual. Uma contrariedade se apresenta 
nesse momento. Por mais que Educação Física tenha ao longo de sua história atra-
vés de muitos de seus profissionais priorizado os conteúdos “quase que exclusiva-
mente na forma procedimental” (DARIDO, 2005, p. 67), sem nenhuma reflexão de 
forma cognitiva, preconizando somente o fazer/fazer, essa proposta de teorizar os 
saberes da Capoeira parece uma intervenção crítica ao fazer/fazer, propondo uma 
nova ação – o saber/fazer. Acontece que, naquela proposta de trabalhar com a Ca-
poeira somente na teoria apresentava para mim uma outra conotação. Era como 
se a prática dessa manifestação pudesse impregnar na pele ou até mesmo na alma 
uma marca não desejável. O sociólogo porto-riquenho Ramón Grosfóguel (2016) 
ao discutir a estrutura epistêmica do mundo moderno em relação aos quatro ge-
nocídios/epistemicídios promovidos ao longo século XVI relata que especificamen-
te um não aconteceu com queima de livros e códices, mas sim com a queima de 
corpos.

no caso do genocídio contra as mulheres indo-europeias não 
houve livros queimados, pois, a transmissão de conhecimento 
acontecia, de geração para geração, por meio da tradição oral. 
Os “livros” eram os corpos das mulheres e, de modo análogo 
ao que aconteceu com os códices indígenas e com os livros dos 
muçulmanos, elas foram queimadas vivas. (GROSFÓGUEL, 2016, 
p. 42).

Parafraseando Grosfóguel (2016), havia implícita na proposta a queima simbóli-
ca de um corpo. Aquele que nunca esteve comprometido com o poder dominante/
colonial. Este corpo que representa uma classe, uma população que sofreu e ainda 
sofre com o racismo e os preconceitos sociais ligados a ele em nome de uma supe-
rioridade branca. Um corpo que por tempos não foi considerado como revelador 
de atitudes e comportamentos pessoais e expressivos de especificidades culturais, 
ou seja, o corpo negro.

E é nesse corpo negro que as manifestações de matrizes africanas se desenvol-
vem, se difundem, se propagam, se diasporizam ganhando fronteiras e perpassan-
do	o	tempo	no	qual	saberes	e	experiencias	(BENJAMIN,	1987;	BONDÍA,	2002)	estão	
inscritos através da oralidade e das vivências, de modo que não há como ignorar o 
fazer desse corpo, como expõe Tavares (2012, p.25) “nesta exclusão dos saberes, 
temos, de maneira concreta, um total distanciamento daquele que foi a principal 
arma dos negros para ativar uma resistência e empreender o registro de sua his-
tória de rebeldia: o seu CORPO”. Acredito que atitudes e pensamentos pelos quais 
passei com a Capoeira enquanto prática das aulas de educação física são reflexos do 
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que Tavares (2012, p. 25) vai chamar de colonialismos cognitivos, pois, neles “[...] se 
processa a exclusão dos saberes marginais do projeto pedagógico oficial”.

Primeiramente, o que me toca mais a fundo é a hegemonia da 
cultura caucasiana ocidental em todo o contexto educacional, 
contribuindo com a reprodução de classes dominantes, que são 
de predominância branca, de origem europeia e, com isso, pre-
servando	um	culto	narcisista	de	um	tipo	de	beleza,	de	compor-
tamento,	de	atitudes,	de	pensamento.	Enfim,	preservando	um	
tipo	de	linguagem	e	um	tipo	de	saber	“culto”	e	de	“elite”,	como	
únicos e exclusivos. (TAVARES, 2012, p. 24).

É nesse cotidiano, nesse espaçotempo, que tais inquietações me levam a pensar 
na pesquisa de doutoramento. Após todos esses encontros e desencontros mencio-
nados acima penso a seguinte problemática para pautar a pesquisa e a produção 
da tese, ou seja: a) Pensando o corpo negro com seus saberes, suas experiências e 
suas vivências; pensando os conflitos existentes entre a Capoeira e esse modelo de 
educação ainda com um viés colonial; e pensando os cotidianos de uma educação 
antirracista: como pensar os saberes da Capoeira – que pressupõe um fazer/saber 
especifico – de forma a contribuir para diálogos e pensamentos para além dos 
muros escolares compreendendo e objetivando: atitudes decoloniais, movimentos 
insurgentes e ações antirracistas?

CONSIDERAÇÕES FINAIS – SE ESSA RODA FICAR BOA, NÃO 
VAI TERMINAR AGORA...

Em algumas rodas de Capoeira da qual tive a oportunidade de participar, já 
cantei a frase que complete o título das considerações finais inúmeras vezes. Can-
tei porque o momento pedia. Não era o hora de acabar com o jogo. Curioso é que 
esse mesmo sentimento me vem agora. As reflexões contidas nesse trabalho, em 
nenhum momento tiveram um caráter ou pretensão de ser um ponto final no que 
diz respeito a Capoeira e os conflitos entre essa ´manifestação e o modelo coloni-
zador de educação que ainda possuímos. Por isso, “a roda não vai terminar agora”. 
Acredito nas possibilidades de diálogos que esse estudo – futuramente a tese – pos-
sa proporcionar, assim como a própria prática dialógica do jogo da Capoeira nos 
obriga a cada pergunta, uma pronta resposta engajada a outra pergunta.

A Capoeira nas aulas de Educação Física foi um momento plural de aprendi-
zado/ensino. Digo plural no sentido amplo da palavra, pois os conhecimentos, os 
saberes dessa manifestação afrobrasileira perpassam de forma osmótica as linhas 
limítrofes de minha sala de aula, ou seja, a quadra e também aos muros da escola. 
Para uma parte dos alunos se apresentava uma oportunidade experimentar e tam-
bém vivenciar uma cultura pouco ou totalmente desconhecida. Para mim, a opor-
tunidade veio na forma de difundir as mandingas, malícias e manhas da Capoeira, de 
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subverter a ordem e desobedecer epistemicamente um sistema (MIGNOLO, 2008), 
pois me permitia: questionar, contrapor e criticá-lo.

Assim como no livro Pau-Brasil de Oswald Andrade (2003) em que parodica-
mente o colonizado vai descobrindo o Brasil, revelando aspectos antes ocultados 
intencionalmente pelo processo de colonização, a Capoeira permitia a nós – prati-
cantespensantes – não parodicamente, mas literalmente apropriarmos de um cor-
po e também mostrá-lo como revelador de atitudes, sendo produto e produtor de 
cultura. Professor e alunos utilizavam de uma linguagem corporal para dizer “- es-
tamos aqui”, “- ouçam nossa voz”. Para o filósofo martinicano Frantz Fanon (2008, 
p.33) “falar é existir absolutamente para o outro”, e nós falamos, nós enunciamos, 
nós anunciamos, nós renunciamos e nós denunciamos8. Saímos para um lugar de 
visibilidade, pois de acordo com Passos (2014, p.228) “quem enuncia tem a pos-
sibilidade de escapar do lugar da invisibilidade pela/com a palavra, pelas/com as 
narrativas”. E que potente foi a nossa narrativa. Ao sair da invisibilidade insurgen-
temente abalamos as estruturas de um sistema posto. Foi aí que me dei conta de 
como a vivência de uma simples aula de Capoeira traz à tona nas pessoas racismos 
e preconceitos. Provavelmente, pensamentos e atitudes que fazem parte de um 
processo culturalmente colonizador que persiste em promover as desigualdades 
entre negros, mestiços e brancos tendo principalmente os negros em posição de 
desvantagem, pois “quanto mais clara era a pele, maior possibilidade de ascensão 
e melhor era o tratamento” (SILVA, 2007, p.18).
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APLICAÇÃO DA LEI 10639/03 NO LIVRO 
DIDÁTICO DE GEOGRAFIA DO 8° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

Ana Flávia Borges de Oliveira 
Adriany de Ávila Melo Sampaio

INTRODUÇÃO

O presente artigo é resultado de uma pesquisa desenvolvida em um trabalho de 
conclusão de curso. Esta pesquisa tinha como objetivo verificar a aplicação da Lei 
10639/2003 no Livro Didático de Geografia do 8° ano do Ensino Fundamental. Com 
este artigo, o intuito é investigar, se após a implementação da lei, houve mudan-
ças no modo que o negro foi retratado no Livro de Geografia e, ao mesmo tempo, 
analisar se o que está sendo abordado contempla a proposta da Lei, atentando nos 
capítulos específicos sobre a África, observando a imagem visual, o conteúdo e a 
linguagem utilizada para representar nestes materiais.

A ideia não é desclassificar a eficácia do Livro Didático de Geografia, mas sim, 
analisar e verificar os conteúdos de acordo com a implementação da Lei 10639/2003 
na qual busca a igualdade racial na educação do Brasil. É importante criar debates 
e atividades em conjunto com a utilização do Livro Didático que contemplam a 
História e Cultura Africana e Afro-brasileira em salas de aula.

Vale lembrar que a Lei 10.639/03 veio para alterar a representação do negro 
nos livros didáticos, porém conforme analisado na avaliação do Plano Nacional do 
Livro Didático em anos anteriores ainda trazem um conteúdo eurocentrado e com 
estereótipos negativos do negro.

A partir dessa questão, será apresentado neste trabalho uma observação a res-
peito de dois Livros Didáticos de Geografia do 8° ano do Ensino Fundamental, inti-
tulados como Coleção I e Coleção II, sendo ambos aprovados no PNLD de 2014. A 
intenção é investigar, se após a implementação da lei, houve mudanças no modo 
que o negro foi retratado no Livro de Geografia e, ao mesmo tempo, analisar se 
o que está sendo abordado contempla a proposta da Lei, atentando nos capítulos 
específicos sobre a África, observando a imagem visual, o conteúdo e a linguagem 
utilizada para representar nestes materiais.

A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10639/03 E A EDUCAÇÃO DAS 
RELAÇÕES ÉTNICO- RACIAIS A PARTIR DA DISCIPLINA 
GEOGRAFIA

No início do ano de 2003, foi reconhecido a importância das lutas antirracistas 
dos Movimentos Sociais Negros, reconhecendo as injustiças e discriminações ra-
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ciais contra os negros no Brasil e dando prosseguimento à construção de um ensino 
democrático que incorpore a história e a dignidade de todos os povos que partici-
param da construção do Brasil (SANTOS, 2005, p. 32), altera a Lei n° 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
sancionando a Lei n° 10.639/2003, de 9 de janeiro de 2003, que inclui no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-
-Brasileira”. A Lei n° 9.394/1996 passa a vigorar os seguintes artigos:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e mé-
dio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre 
História e Cultura Afro- Brasileira.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste 
artigo incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a 
luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na 
formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 
História do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em es-
pecial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras.
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro 
como “Dia Nacional da Consciência Negra”.

O Parecer do Conselho Nacional de Educação n° 003/2004 (BRASIL, 2004) insti-
tui as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, visa a atender os propósitos 
expressos na Indicação CNE/CP 6/2002, bem como regulamentar a alteração trazi-
da à Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pela Lei 10.639/2003, 
que estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana na Educação Básica. Desta forma, busca cumprir o estabelecido na Cons-
tituição Federal nos seus Art. 5º, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1° do Art. 242, Art. 215 e 
Art. 216, bem como nos Art. 26, 26 A e 79 B na Lei 9.394/96 de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, que asseguram o direito à igualdade de condições de vida e de 
cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas que compõem a 
nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional 
a todos brasileiros.

O sistema escolar tem sido estruturado para a perpetuação de uma ideologia só-
cio-político- econômica através dos meios de comunicação social, mantendo uma 
estrutura com valores individualistas, tendo os livros didáticos veiculados com pre-
conceitos e exclusão da população negra como principal componente da formação 
geográfica e histórica da sociedade, e a escola tem funcionado como um espaço 
em que a inferiorização do negros são difundidas. A escola é o local mais importan-
te para se inserir as questões étnico-raciais e não pode mais se tornar neutra em 
relação aos conflitos étnico-raciais encontrados no ambiente escolar.
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A escola sendo ao longo dos anos, uma das reprodutoras do racismo em relação 
a cultura negra e indígena, por sua vez, passou a repensar no papel em que a raça 
ocupa na sociedade brasileira e que a educação deve ser antirracista, oferecendo 
o bem-estar dos diferentes grupos étnicos, promovendo a construção da cidadania 
democrática e igualitária.

A Geografia é a ciência que estuda as relações entre sociedade e a natureza. Na 
escola é uma disciplina essencial que contribui para a formação do indivíduo, como 
cidadão, apresentando soluções para uma melhor organização e convivência no 
espaço, porém sempre o aproximando com os diversos grupos étnicos presentes 
no processo histórico-cultural da sociedade.

A Educação das Relações Étnico-Raciais constitui um processo educativo que 
permite a superação dos preconceitos raciais e a igualdade dos diferentes grupos 
sociais, favorecendo a construção de uma identidade étnico-racial democrática e 
positiva.

A Geografia e as Relações Étnico-Raciais desempenham um papel importante 
para o desenvolvimento de prática de cidadania a partir do meio espacial, analisan-
do e compreendendo as especificidades das práticas sociais, com destaque aos as-
pectos geográficos da África e suas relações com a formação do território brasileiro:

Na Geografia, os estudos dos espaços físicos e dos espaços huma-
nos que a partir dele vão-se construindo requerem que se tenha 
como referência trabalhos de Milton Santos, entre outros, O Es-
paço do Cidadão (1990) e A Natureza do Espaço (1996), pois este 
autor estuda a Geografia do ponto de vista dos empobrecidos e 
marginalizados e, no caso do Brasil, a maioria dos descendentes 
de africanos se encontram entre eles. (MUNANGA, 2005, p. 164)

A importância de incorporar as Relações Étnico-Raciais na disciplina Geografia 
tem o intuito de promover a consolidação da democracia, o reforço à igualdade 
social e racial no país, como também compreender as lutas dos movimentos sociais 
para conseguir a igualdade dos grupos étnicos.

A partir do Ensino de Geografia nota-se a diversidade cultural do território em 
relação ao processo de ensino que reconhece e valoriza os grupos étnicos que for-
mam geográfica e historicamente a sociedade. Nos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais encontramos a pluralidade cultural como um dos eixos transversais, definidos 
como referenciais de qualidade para a educação no Ensino Fundamental e Médio 
em todo país. E o respeito à pluralidade cultural deve valorizar as características 
étnicas e culturais dos diferentes grupos que convivem no território nacional, reco-
nhecendo o Brasil como um país multifacetado (BRASIL, 1997).

A forma mais utilizada de ensinar as temáticas étnicas é a partir do discurso do 
professor de Geografia ou por meio do Livro Didático, porém muitos outros mate-
riais para a escola apresentam conteúdos discriminatórios sobre os africanos e os 
indígenas, impondo a estes grupos uma posição de inferioridade e invisibilidade 
histórica. Com isso, a escola tem o papel de repensar e alterar os Conteúdos, os 
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Currículos e os Livros Didáticos, garantindo a diversidade de forma mais justa e 
democrática.

O LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA E O CONTEÚDO ÉTNICO-
RACIAL A PARTIR DA LEI 10639/03

O Livro Didático é instrumento de construção do cidadão e representa a ferra-
menta e autonomia de trabalho do professor utilizado como material de apoio em 
sala de aula. O Ministério da Educação afirma que:

[...] o livro didático brasileiro, ainda hoje, é uma das principais 
formas de documentação e consulta empregados por professo-
res e alunos. Nessa condição, ele às vezes termina por influen-
ciar o trabalho pedagógico e o cotidiano da sala de aula (BRASIL, 
2003).

No cotidiano escolar, o Livro Didático é considerado o material mais tradicional 
e utilizado, sendo umas das únicas ferramentas de ensino e aprendizagem usada 
pelo professor no ambiente escolar, no qual podem melhorar a qualidade da edu-
cação. O livro é o principal recurso educacional usado para a formação do aluno de 
modo a transmitir informações e construir conhecimentos, por isso, o Livro Didáti-
co deve conter elementos atrativos para atrair a curiosidade do aluno e incentivar 
aos estudos.

Em 1985 foi criado o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) pelo Governo 
Federal com o objetivo de distribuir de forma gratuita livros didáticos, obras lite-
rárias e dicionários para os alunos de escolas públicas de Ensino Fundamental e 
Médio de todo o país. O programa também começou a avaliar a qualidade dos 
livros escolares. O MEC em 1993, realizou uma avaliação pedagógica dos livros 
contendo critérios gerais, destacando à correção dos conceitos e informações, per-
tinência metodológica, contribuição para a construção da cidadania. Foram criados 
os Critérios Eliminatórios e os Critérios de Classificação, destacando a avaliação da 
estrutura editorial, os aspectos visuais, as ilustrações e do Manual do Professor 
(BRASIL, 1998).

O Ministério da Educação gerencia e analisa o conteúdo das obras inscritas no 
PNLD pelas editoras, com o auxílio das universidades públicas. O processo de ava-
liação inicia com as editoras inscrevendo suas coleções a partir do edital lançado 
pelo MEC/FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), sendo uma 
triagem e uma pré-análise de caráter eliminatório, e por fim, uma avaliação que é 
feita pelos professores de Instituição Superior.

Como resultado da avaliação das obras, no ano de 1996, foi estabelecido o “Guia 
do Livro Didático”, contendo uma visão geral das resenhas das coleções aprovadas 
no qual auxiliam o professor na escolha do livro didático, no qual tem que ser ade-



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

123

quado a realidade do professor, do aluno e da escola, e assim melhorar a qualidade 
dos livros distribuídos nas escolas.

Entretanto, a partir da avaliação do Livro Didático, é preciso que os professores 
estejam atentos a realizarem a escolha de um material adequado e com conteúdos 
ligados ao cotidiano da sociedade, isto é, escolher um recurso didático com infor-
mações e conteúdos verídicos, capazes de formar cidadãos críticos e formadores de 
opinião diante da realidade dos alunos.

Na decisão de escolha do professor, o mesmo tem o auxílio do Guia do Livro 
Didático, no qual é um documento que consta as resenhas das obras aprovadas 
no PNLD, com as principais características exigidas, visando renovações na teoria e 
nos princípios éticos e democráticos que podem ajudar no conhecimento do aluno 
e que atendem ao Projeto Político Pedagógico e a realidade da escola.

No decorrer dos anos, houve mudanças na estrutura do processo de avaliação e 
na produção do Livro Didático quanto aos critérios classificatórios e de eliminação, 
no conteúdo do Guia e os erros nos livros, principalmente de Geografia. A mudança 
ocorreu para analisar a qualidade e para que ocorresse melhoria no conteúdo de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo MEC, dentre este está o critério de or-
dem conceitual, no qual os livros não poderiam conter ou induzir ao erro; referente 
a questões políticas, não contendo preconceito ou discriminação, respeito toda cor, 
gênero e religião; e demandas metodológicas, isto é, assuntos relacionados ao con-
teúdo e informações de ensino e aprendizagem coerentes e apropriados.

As coleções de Geografia tendem a serem atualizadas com novas informações, 
inovações de conceitos geográficos e com conteúdos apropriados e compreen-
síveis ligados ao cotidiano dos alunos, dessa maneira, possuem a capacidade de 
facilitar a compreensão do mundo de forma igualitária, construindo uma socieda-
de antirracista capaz de respeitar a diversidade. Assim, a importância do processo 
de avaliação e a escolha dos professores por materiais com a realidade cotidiana 
e com conteúdos geográficos atualizados, capazes de inserir conteúdos que con-
templem as Leis 10.639/2003 e 11645/2008, fazendo com que seja observado os 
princípios éticos para que não haja conteúdos preconceituosos e que respeitem 
a diversidade étnica da população brasileira, auxiliando no combate ao racismo 
dentro e fora da escola.

A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NO LIVRO DIDÁTICO

Antes da Lei 10639/2003 estudar como estava sendo tratado o continente afri-
cano, observava-se que as representações do negro presentes no livro mostravam 
que este grupo étnico estava sendo apresentado em posição subalternas, coloca-
dos como desempregados e com aspectos negativos, associando com a miséria, 
violência, fome, pobreza, doença (AIDS), devido ao conhecimento eurocentrado 
que eram colocados na educação. Por isso, para Silva (2001):
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No que tange ao livro didático, denunciaram-se a sedimentação 
de papéis sociais subalternos e a reificação de estereótipos ra-
cistas, protagonizados pelas personagens negras. Apontou-se a 
medida em que essas práticas afetavam crianças e adolescen-
tes negros/as e brancos/as em sua formação, destruindo a auto 
estima do primeiro grupo e cristalizando, no segundo, imagens 
negativas e inferiorizadas da pessoa negra, empobrecendo em 
ambos o relacionamento humano e limitando as possibilida-
des exploratórias da diversidade étnico-racial e cultural. (SILVA, 
2001, p. 65-66)

Dessa maneira, o professor de Geografia capacitado para tratar a questão ét-
nico-racial em sala de aula, tinha e ainda tem o papel essencial da desconstrução 
do currículo escolar, focando no entendimento de mundo, revertendo para os as-
pectos positivos do negro, utilizando materiais didático-pedagógicos, capazes de 
auxiliar o uso do Livro Didático. Com isso, a escola, um espaço privilegiado, será 
capaz de formar alunos com pensamentos críticos necessários para a discussão das 
relações raciais no seu cotidiano, promovendo a igualdade e eliminando toda forma 
de racismo e de discriminação presente na sociedade.

Vale lembrar que a Lei 10.639/03 veio para alterar a representação do negro 
nos livros didáticos, porém conforme analisado na avaliação do Plano Nacional do 
Livro Didático em anos anteriores ainda trazem um conteúdo eurocentrado e com 
estereótipos negativos do negro.

O primeiro livro utilizado para a realização da análise foi publicado pela editora 
LEYA, a Coleção I com a aprovação no PNLD do ano de 2014. O livro do 8° ano possui 
trezentos e quatro páginas, onze capítulos divididos em quatro temas (unidades). 
Em relação ao estudo, a África neste livro aparece na quarta unidade, sendo a últi-
ma do livro, na qual está dividido em três capítulos. É possível perceber a temática 
em último lugar, ou seja, o discurso do professor se concretiza, de não ter tempo 
suficiente durante o ano para estudar a temática em sala de aula.

A Unidade África está desmembrada em três capítulos, em destaque, o capítulo 
9: “A diversidade natural e cultural do continente africano”; no capítulo 10: “Obstá-
culos ao desenvolvimento humano” e o capítulo 11: “Economia e desenvolvimento 
humano na África”. E durante a leitura dos capítulos foram localizados aspectos ne-
gativos, com destaque na reprodução da imagem do negro em situações precárias 
com trabalhos subalternos, com pouca representatividade, e, também paisagens 
naturais sobre o continente africano quanto a Geografia Física e na Biogeografia.

Observa-se que em três capítulos referentes ao continente africano constam 
28 imagens de Paisagens Naturais mostrando a diversidade natural e cultural do 
continente. As imagens dos negros em situação positiva e negativa foram quase 
na mesma quantidade, necessitando revê-las para não haver a discriminação do 
negro nos conteúdos. Os brancos em situação positiva foram representados em 4 
imagens, sendo apresentados em posição superior aos negros, e nenhuma imagem 
com brancos em situação negativa.
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O segundo livro analisado foi publicado pela editora Saraiva, no qual faz parte 
da Coleção II, aprovado no PNLD do ano de 2014. O livro é composto por duzentos 
e quarenta páginas.

Destaca-se a representatividade do negro e do continente africano com três 
unidades. A unidade cinco: “O continente africano”; unidade seis: “África: aspectos 
da população e conflitos” e a unidade sete: “África: economia e meio ambiente”. 
Percebe-se que as unidades são estudadas na metade do livro, ou seja, o professor 
poderá trabalhar todos os aspectos com seus alunos, cumprindo assim, o enfoque 
trazido pela lei.

Na análise comparativa das imagens na Unidade África no Livro Didático do 8° 
ano da Coleção II, verificou-se que em oito capítulos, 15 imagens estão represen-
tando o negro de forma negativa, diminuindo-o e colocando-o em situações pre-
cárias. Em relação, a situação positiva dos negros, é razoável com 7 imagens que 
enaltecem o negro no conteúdo. As Paisagens Naturais são representadas em 22 
imagens, enquanto os brancos em situação positiva são mostrados em 4 imagens, 
e nenhuma em situação negativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A disciplina Geografia e a Educação das Relações Étnico-Raciais são essenciais 
para a formação da cidadania no qual contribui para a formação dos indivíduos, 
apresentando relação com a pluralidade cultural no processo educativo, trabalhan-
do o território dos diversos grupos étnicos, com o intuito do aluno reconhecer, e 
valorizar os grupos étnicos que na maioria das vezes são excluídos socialmente, 
sendo possível superar o racismo e a discriminação existente contra os grupos, 
formando uma sociedade mais justa e democrática.

No processo de escolha do Livro Didático, o professor precisa atentar aos crité-
rios de avaliação presentes no Guia, verificando se o livro contempla a obrigatorie-
dade da Lei 10639/2003, além de apresentar informações atualizadas e conceitos 
geográficos a respeito do continente africano, deve, principalmente, preocupar 
com a construção de uma sociedade antirracista e igualitária, através de imagens 
e textos que não contemplam a reprodução negativa do negro em seu conteúdo. 
Por isso, durante a escolha do Livro Didático, os professores devem debater, ques-
tionar, refletir e envolver todos àqueles que irão utilizar o livro, pois este material 
poderá ser a única forma de conhecimento do aluno, e até mesmo, da família.

Diante do que foi apresentado, conclui-se que a coleção “Nos Dias de Hoje” pos-
sui relação direta com a Lei 10.639/2003, porém mesmo obtendo aprovação no 
PNLD de 2014 e com uma melhora na qualidade do conteúdo, ainda representa o 
negro com a imagem subalternas, com textos que enaltecem a fome, a miséria e 
desigualdade social.

Assim, o ensino de Geografia é capaz de desfazer estes aspectos eurocêntricos 
e negativos que são relacionados aos negros, sendo capaz de formar cidadãos críti-
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cos e com visões diferentes de mundo, contribuindo ao combate e propagação do 
racismo, por isso, a importância de utilizar outras fontes de recursos didáticos com 
informações atualizadas, com o intuito de obter outras visões sobre a temática, ga-
rantindo dessa forma, a melhora na qualidade do ensino e na educação brasileira.
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EDUCAÇÃO, PATRIMÔNIO E CULTURA:  
O PAPEL DO EDUCADOR NA DESCONSTRUÇÃO 
DO RACISMO NO BRASIL
Cláudia Cristina Rezende Puentes
 Luana Tavares da Silva

 Não sou descendente de escravos. 
Sou descendente de pessoas

 que foram escravizadas.
Makota Valdina

INTRODUÇÃO

Acreditando que a educação sem cultura não existe, aceitamos participar do 
projeto Conhecendo Nossa História: da África ao Brasil, no ano de 2018 na cidade 
de Delmiro Gouveia, alto sertão alagoano. Cientes das dificuldades de acesso e 
aceitação por parte do poder público, procuramos incorporar ao projeto uma me-
todologia participativa, desvinculada das muitas formações que foram realizadas 
na cidade pelos órgãos competentes, desde a obrigatoriedade da inserção do estu-
do da África nos currículos escolares.

Quando iniciamos a pesquisa, através da formação que foi por nós ministrada, 
alguns gestores conheciam a nova versão da LDB, com a inclusão da Lei 10.639/03, 
mas poucos compreendiam a complexidade da mesma. Alguns relataram que já 
cumpriam a legislação, por inserir atividades relativas aos negros no mês de no-
vembro. Coube relembrar que o texto é bem mais amplo, quando expressa em seu 
segundo parágrafo que o conteúdo programático deve incluir diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da sociedade brasileira.

Assim sendo, questionamos como pensar uma educação que trate da cultura 
afrodiaspórica, considerando que, quem educa não foi levado a pensar no proces-
so da escravidão como ascendência? Como ser professor e professora sem se re-
conhecer ao conhecer o quadro de desigualdade racial herdado? Como contribuir 
para minimizar os casos de racismos?

O nosso objetivo com esse trabalho não é responder essas questões, mas am-
pliar o campo de discussão acerca da necessidade de formação contínua dos edu-
cadores e educadoras.

O trato da herança da colonialidade em contraponto com a herança africana 
foram elucidados pelos docentes, em um primeiro momento de forma tímida, mas a 
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partir da proximidade com a história e cultura africana e afro-brasileira, os resulta-
dos foram extremamente satisfatórios.

Questões como o movimento negro libertador, o racismo estrutural e a valori-
zação da história e culturas africana e afro-brasileira alcançaram um patamar que 
permitiu reformular os currículos conteúdos utilizados nas escolas.

Apresentaremos textos e reflexões dos participantes para um melhor entendi-
mento da pesquisa, com a evolução obtida através das atividades desenvolvidas na 
formação, que derrubaram os conceitos e preconceitos adquiridos ao longo da vida 
pelos participantes.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Nossas reflexões estão pautadas pela discussão ou rediscussão de intelectu-
ais que têm contribuído, com a sua negritude e militância (GOMES, 2017) para o 
engajamento das pessoas a pensarem sobre as políticas educacionais (SILVA JR., 
2002) que nos permitam, enquanto educadores, estarmos bem preparados para o 
desenvolvimento de nossa tarefa (OLIVEIRA, 2009).

Vários trabalhos têm sido realizados nas universidades do Brasil e da América 
Latina acerca das populações negras, das diásporas africanas, em sua luta pela equi-
dade de direitos, reparação das injustiças sofridas ao longo do período colonial, im-
perial e contemporaneidade. Com a força do movimento negro tivemos conquistas 
importantes, e vários autores já destacaram (GOMES, 2009, 2011, 2017; GONÇAL-
VES, 2011; DOMINGUES, 2007, dentre outros). Foi através de vários grupos e enti-
dades culturais e políticas do Brasil que tivemos as maiores conquistas decoloniais, 
mesmo ante às diferenças e as disputas, a pauta do racismo e da discriminação 
racial veio à tona com e pelo Movimento Negro que foi formador e transformador 
desde o início do século XIX.

Possui ambiguidades, vive disputas internas e também cons-
trói consensos, tais como: o resgate de um herói negro, a saber, 
Zumbi dos Palmares; a fixação de uma data nacional, o dia 20 
de novembro; a necessidade de criminalização do racismo, e o 
papel da escola como instrumento de reprodução do racismo 
(SILVA JÚNIOR, 2007, p. 431)

Embora tenha ambiguidades como apontadas por Silva Júnior, as conquistas 
através desses grupos produziram experiências e conhecimentos fundamentais 
para extrapolar os muros do racismo e da desigualdade, além de desvelar gran-
de pesquisadores. O movimento negro, através da imprensa negra paulistana, do 
Teatro Experimental do Negro, do Movimento Unificado Contra a Discriminação 
Racial, mais tarde rebatizado como Movimento Negro Unificado, compõe o que 
Santos (2009) chama de experiência social produtora de conhecimento, pois não 
existe conhecimento sem práticas e atores sociais (SANTOS, 2009, p.50).
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DESENVOLVIMENTO DA FORMAÇÃO

Introduzimos a historicidade do Movimento Negro na formação, acreditando 
que a superação da perversidade da colonialidade do poder poderia ser melhor 
compreendida, quando elucidada em uma linguagem mais próxima à realidade 
dos participantes. Despertando-os para a continuidade da luta, como exemplifica 
a Professora Nilma. “No Brasil, a escola, principalmente a pública, é resultado de 
um luta popular pelo direito à educação e entendida como parte do processo de 
emancipação social.” (GOMES, 2017, p. 134). A inserção do cotidiano de lutas dos 
movimentos levou-nos a uma maior interação com os professores e professoras.

A nossa decisão em observar e registrar a evolução dos participantes da forma-
ção, oportunizando trabalhos posteriores, foi proposta desde o primeiro encontro 
com as professoras e professores, quando colocamos em discussão a contribuição 
da escola na formação das gerações.

A primeira etapa do projeto, cuja proposta é a formação docente, teve como 
objetivo fazer conhecer, entender, respeitar e trabalhar em sala de aula a História e 
a Cultura Afro-brasileira e Africana. Além disso, fornecer aos professores e profes-
soras da educação básica, ferramentas que lhes possibilitou identificar e corrigir e, 
até mesmo eliminar estereótipos e conceitos equivocados nos materiais didáticos 
e paradidáticos ofertados há muito pelos diversos órgãos do governo e as práticas 
pedagógicas que reforçam desigualdades.

Em um segundo momento, trabalhamos com os professores e seus alunos em 
sala de aula, com materiais paradidáticos cujo foco é a história e a cultura afro-bra-
sileira. Apresentamos o kit composto pelo livro “O que você sabe sobre a África? 
Uma viagem pela história do continente e dos afro-brasileiros” e pela revista temá-
tica customizada pedagógica denominada “Coquetel”. Além desse material traba-
lhamos com desenhos, vídeos e livros.

Nesta etapa os/as educadores/as tiveram o importante papel de pautar temas 
voltados ao respeito às diferenças e à promoção da igualdade racial. A discussão 
da influência do ambiente escolar no desenvolvimento da elaboração das crianças 
sobre sua identidade e os conceitos de descendência, categoria social, preconceito 
e racismo levou o grupo a se interessar pelo desenvolvimento cognitivo e emocio-
nal individual e coletivo.

Elaboramos em conjunto, a partir do primeiro encontro, uma metodologia que 
mescla a leitura do livro proposto pela formação, com vídeos do canal popular da 
internet, textos atualizados com dados sobre racismo, cultura e patrimônio, estudo 
das comunidades remanescentes quilombolas de Alagoas e do Brasil.

A metodologia aplicada baseia-se em Freire e Waldorf, através das quais foi 
possível visibilizar o lugar de fala de cada professor/a, onde o ambiente familiar 
atua de forma opressora. Por sofrer com a herança do processo de escravização 
constituindo marcadores cruéis na infância, na maioria dos relatos dos professores 
e professoras participantes.
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Relatos como “eu nunca passei na porta de um terreiro porque minha avó dizia 
que minhas pernas ficariam tortas por obra do demônio”. Ou ainda, “meu avô era 
negro, nascido aqui no quilombo, mas dizia que era queimado do sol”, foram al-
guns dos divisores quando apresentamos a parte do livro referência que insere as 
organizações sociais africanas, seus clãs, impérios e estados- nação.

As reações preconceituosas cederam lugar, aos poucos, para o conhecimento 
e admiração pela riqueza da religiosidade do continente africano. Em sua maioria, 
os professores nunca tinham ouvido falar nas riquezas do Mali, nos Axânti, Daomé, 
Congo e Iorubás.

Introduzimos textos de autores e autoras brasileiras, como “As primeiras trovas 
burlescas” de Luiz Gama, “Quarto de despejo” de Maria Carolina de Jesus e “Um 
defeito de cor” de Ana Maria Gonçalves, dentre outros, levando aos participantes 
uma reflexão poética e realista, acerca do processo de escravização e suas conse-
quências.

A partir do segundo ciclo de formação, que teve início em março de 2019, co-
meçamos a trabalhar com a contemporaneidade e, consequentemente, mudando 
de racismo para racismos com s e toda a complexidade. Mostrando as diferentes 
vertentes do que vivenciamos no estado, no Brasil e no mundo.

Os obstáculos vieram com a abordagem sobre as religiões nas quais são cul-
tuados orixás, voduns, mestres e outras divindades de matrizes africanas. O 
primeiro obstáculo, é o próprio docente que, em virtude de sua religiosidade, di-
vergente da que tem fundamentação de matrizes africanas, veem o estudo como 
algo não compatível com a sua religião. (PUENTES, 2009, p.125). Ao elaborarmos 
os temas para análise e discussão, na segunda etapa iniciada em março de 2019, 
foram estudados: Identidade étnica dos participantes, conflitos cotidianos con-
templando a formação familiar e a trajetória escolar, relação na comunidade es-
colar, desde a participação na elaboração do planejamento anual, reflexão sobre a 
autoimagem e a sociedade, imagem do negro no  livro  didático  do  primeiro  ciclo  
inicial  do  ensino  fundamental,  análise  do  discurso  e  a representação do negro 
no livro didático e as práticas pedagógicas e relações étnico-raciais nas escolas de 
educação básica.

Alguns dos memoriais elaborados pelos participantes, dão conta da evolução do 
processo de aprendizagem, sobre os racismos entre as heranças da colonialidade, 
“entende-se a conquista e a dominação dos negros como algo natural, por serem 
inferiores.i” dentre as “piadas” racistas, as mais citadas foram “Negro quando não 
caga na entrada, caga na saída” e “Nasceu com o pé na senzala”. Ainda na análise 
dos memoriais, destacam-se a frequência com que os participantes enunciam a 
Macumba como uma religiosidade apagada, seguindo, segundo depoimentos co-
letados a mesma linha de conhecimento que eles e elas tinham sobre a Serra da 
Barriga.

Consideramos então que aprofundar o estudo sobre as comunidades remanes-
centes quilombolas e o Quilombo dos Palmares foi de grande importância para a 
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compreensão dos professores e professoras. Tornando possível para todos avaliar 
o nível de conhecimento e reconhecimento em torno da temática, uma vez que 
impacta diretamente no cotidiano escolar e na formação das crianças. O entendi-
mento sobre a legislação escolar das escolas quilombolas passaram a ter funda-
mentação histórica e de vida ancestral para alguns participantes.

A necessidade de ampliar a inserção da legislação começou a ser identificada a 
partir do relato individual acerca da formação acadêmica dos participantes, para 
que o processo de aprendizagem pudesse atingir o nível aquém da proposta inicial 
do projeto.

Começamos conversando com os gestores, passamos por auxiliares até as meren-
deiras, pois a necessidade de pensar sobre a nossa conduta cotidiana, permeada de 
crenças e valores é fundamental para mensurar as desigualdades raciais e tentar 
corrigi-las proporcionando um nível de conscientização maior aos envolvidos no 
ambiente escolar. A gestão educacional tem um papel importante na transforma-
ção do cotidiano dos docentes, uma vez que estes são diretamente responsáveis na 
formação dos estudantes. E por esse motivo observar a qualidade das escolas, não 
só nas condições físicas e materiais, como também na melhoria da metodologia de 
ensino, é de fundamental importância na aplicabilidade da educação não racista.

O despertar para o processo de identificação dos seres ainda em formação, e 
altamente maleáveis, que são os alunos e alunas no primeiro ciclo, requer delicadeza 
por parte das professoras, sim, a maioria dos participantes da formação é compos-
ta de mulheres.

As variadas formas de racismo no Brasil, como práticas discriminatórias, pro-
dutoras de violências e de extermínio de pessoas negras e suas culturas formaram 
a base para diversas dinâmicas efetivadas ao longo da formação. Considerando 
a especificidade da região, nordeste e alto sertão, a descoberta de temas como 
colonialidade, identidade cultural levados para o contexto da formação, possibilita-
ram aos participantes uma reflexão sobre seus valores e crenças. E a partir destas 
reflexões, o reconhecimento da construção individual e coletiva foi possível de ser 
identificada. Como evidenciado por Assumpção:

[...] as heranças da colonialidade exigem reconhecermos o pro-
cesso de construção institucional – inicialmente colonial e que 
perdura tanto no Império quanto na República – no qual a vida 
dos africanos traficados de África para serem escravizados no 
Brasil e seus descendentes percorre caminhos que passam pela 
objetificação do corpo negro. (ASSUMPÇÂO, 2019, p.25)

Os processos de construção e reprodução das desigualdades educacionais de 
raça e gênero, experimentado pelos docentes de Delmiro têm a fundamentação, 
em sua grande maioria, na formação familiar. Sem questionar aos mais velhos, 
como o padrão comportamental exigido na maioria das famílias das décadas de 
60 até 80, considerando a idade dos participantes, não era uma possibilidade. Al-
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gumas avós e avôs mesmo negras e negros não assumiam a sua ascendência por 
sentir na pele a opressão sofrida pelos ditos senhores, detentores do poder eco-
nômico. O negacionismo ancestral pode apresentar algumas diferenças, como nos 
relatou um dos professores.

“Quando perguntava a minha vó, como era antigamente aqui na 
comunidade, ela sempre me respondia para mim: esquece isso 
meu filho, o passado não vai trazer nada bom. Enquanto eu es-
tudei aqui no quilombo, não duvidava disso. Mas depois que saí 
daqui para estudar e meu colegas me chamaram de quilombola 
fedido, eu não aceitei mais as respostas dela. Por que eu sou 
quilombola fedido vó? Isso não está certo [pausa na interlocução 
para não chorar]. Aí foi que minha vó me vendo triste começou 
a contar a história dela, da mãe dela e das dificuldades que ti-
veram na vida. O quilombola fedido era porque era proibido aos 
trabalhadores se lavar no rio, só podia ir quem o sinhô deixava.”1

Desde a abolição do escravismo criminoso em 1888, passando pelas décadas, 
em especial na de 40 onde a unidade nacional é forjada, grupos de intelectuais tra-
balharam no sentido da minimização de africanos e afrodescendentes na história 
nacional e universal. (CUNHA JR, 2008, p. 82).

As estratégias que vêm sendo delineadas em diferentes esferas da gestão pú-
blica da educação em Delmiro Gouveia e visam a construção de oportunidades 
equânimes para meninas, meninos e adolescentes, negros e branco têm sua base na 
cultura. No decorrer do projeto, podemos perceber a compreensão dos docentes 
para olhar a cultura em seus detalhes, pois como explicar o modo de fazer as pane-
las de barro que não seja pela herança ancestral? Estes elaboraram as estratégias 
que aplicaram cotidianamente em suas aulas, para surpresa de alguns gestores/as.

Como esse herança cultural passou de geração em geração constitui uma riqueza 
sem limites e impossibilitada de um lócus fixo. Cada comunidade quilombola faz 
de um jeito e as formas são assimiladas e ressignificadas de maneira única, assim 
como as cantigas e contos têm sua maneira específica, a oralidade, tão desprezada 
pela academia. No contexto da formação as riquezas foram identificadas e, ousa-
mos dizer, elevadas por todos os participantes cumprindo, assim, com o objetivo 
desse projeto. 

CARACTERÍSTICAS DOS ESPAÇOS ESCOLARES

O projeto em Delmiro Gouveia no ano de 2018 era composto por 43 (quaren-
ta e três) docentes inscritos, mas somente 20 (vinte) professores/as concluíram a 
etapa, muitos não eram liberados por seus gestores. Eles tinham um acúmulo de 
turmas que não podia ser flexibilizado, em função do atraso no cumprimento do 

1 Depoimento coletado em situação de entrevista, realizada com professores oriundos de 
comunidades quilombolas.
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calendário e, ainda, outros desistiram por não acreditar que precisavam estudar 
mais. Nestes professores/as estão representadas 12 (doze) escolas com um total 
de 650 (seiscentos e cinquenta) alunos, e destas 08 (oito) estão localizadas na zona 
rural, sendo uma no Povoado Quilombola da Cruz e, 04 (quatro) na cidade de Del-
miro Gouveia.

FIGURA 1: VISITA DOS PROFESSORES E
PROFESSORAS NA SERRA DA BARRIGA – 2019

Fonte: Acervo Cláudia Cristina Puentes

Já no ano de 2019, foram 21 (vinte e um) docentes inscritos e concluintes que 
ministram aulas em 08 (oito) escolas, sendo 03 (três) situadas na cidade e 05 (cin-
co) na zona rural. Ao nos depararmos com a realidade dos ambientes escolares, 
verificamos que há dados díspares na organização pedagógica interdisciplinar e 
transdisciplinar, a partir de projetos da (s) escola (s) ou de práticas em sala de aula, 
nas áreas do saber escolar, em diferentes níveis e modalidades de ensino. Das esco-
las localizadas na cidade, apenas uma tem cumprido em sala de aula, o previsto na 
legislação, que é a inclusão do ensino da história e cultura afro-brasileira. Apesar 
de constar no projeto pedagógico das escolas, na prática não existe, excetuando 
por ações individualizadas das professoras de matemática e geografia. Estas fazem 
trabalhos específicos explorando a capacidade dos mais velhos em fazer contas 
sem nunca ter ido à escola e ter acesso à matemática.
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Quando solicitamos aos participantes que descrevessem a herança ancestral no 
campo do saber da matemática, geografia e botânica houve uma grande participa-
ção, em especial das professoras que atuam nas escolas quilombolas. Elas revela-
ram que o comércio de objetos de palha tem sido o meio econômico que melhorou 
a qualidade de vida dos quilombolas. Já que o turismo tem investido bastante em 
divulgar o artesanato quilombola e incentivar a visita aos quilombos.

Ao solicitarmos aos gestores escolares, o acesso ao projeto pedagógico enviado 
por seus superiores, elas informaram que foram proibidas por seus superiores de 
dar-nos acesso. Fato que nos impossibilitou um maior aproveitamento dos referi-
dos projetos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel do/a educador/a está incrustado na oralidade, independentemente da 
formação acadêmica, pois alguns participantes do projeto declararam que mesmo 
após iniciados nos estudos, a maior referência étnica era a família, onde a dor do 
“despertar” foi fundamental para o crescimento pessoal e, profissional. Os agentes 
escolares, porteiros e merendeiras fazem parte do cotidiano das crianças e contri-
buem positivamente, ou não, para a quebra de paradigmas. Por esse motivo, esses 
agentes também fizeram parte da segunda etapa da formação, com relatos muito 
significativos por parte destes, de forma a contribuir para a construção do currículo 
anti racista no ambiente escolar.

Com a inserção da história e geografia dos quilombos no Brasil e em Alagoas, 
houve um grande interesse dos participantes em conhecer mais quilombos, já que 
todos conheciam o Povoado da Cruz. Partimos então para viabilizar a finalização 
da disciplina com uma excursão à Serra da Barriga, onde vivenciamos a história 
ancestral in loco.

Aguardamos o momento em que tenhamos mais instrumentos de perpetuação 
da cultura afro-brasileira praticada nas escolas, respeitando os territórios tradicio-
nais. Cientes de que a ancestralidade que chegou ao país escravizada é detentora 
de imenso saber. Muitos foram os desafios, e outros estão por vir, confiamos na 
construção da postura antirracista, principalmente por parte dos docentes, com 
urgência em nosso país.
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EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA EM SÃO 
PEDRO PARÁ: CONSIDERAÇÕES SOBRE UM 
DIREITO NÃO EFETIVADO
Rosilandia de Souza Rodrigues

INTRODUÇÃO

A educação escolar brasileira caminha em meio a muitos desafios, sobretudo no 
campo, aonde as escolas em sua maioria são precarizadas em termos de infraes-
trutura, formação de professores, materiais didáticos, currículo desconexo da rea-
lidade dos alunos e muitos outros. Assim sendo, entre as inúmeras populações que 
compõem o campo estão as comunidades quilombolas, que segundo Amaral são:

Comunidades negras rurais, habitadas por descendentes, direto 
ou não, de escravos negros ou afrodescendentes os quais man-
tém laços de parentescos, consanguíneo ou não, que vivem em 
terra doada, comprada ou ocupada secularmente pelo grupo, 
valorizam tradições culturais dos antecedentes passados, reli-
giosas ou não, possuem histórias comuns, normas de pertenci-
mento explícitas e consciência de sua identidade étnica ou de 
sua etnicidade (AMARAL, 2008, p.117).

Segundo Amaral comunidades quilombolas nem sempre são compostas por 
pessoas diretamente oriundas de negros que foram escravizados, pois os mesmos 
podem ser parentes de sangue ou não, sendo que se estabeleceram no território 
que vivem por meios de doações, compras ou ocupação, são povos que preservam 
os conhecimentos e costumes dos seus antepassados, sendo religiosos ou não.

Assim como os demais territórios e sujeitos campesinos os quilombolas tem 
suas particularidades e especificidades que os diferencia dos demais, sendo que 
essas características próprias precisam ser levadas em conta no processo de ensino 
e aprendizagem.

A educação escolar nas comunidades remanescentes de quilombos precisa par-
tir da realidade, do contexto, das práticas, dos costumes, das vivências no territó-
rio.

Dessa forma, o presente texto é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) intitulado: Panorama da educação na comunidade quilombola São Pedro no 
município de Castanhal, Pará. O mesmo foi apresentado a Faculdade de Pedagogia 
da Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal no ano de 2018 para obtenção 
de grau em nível superior.
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APORTE TEÓRICO

Discuti educação escolar no Brasil é construir perspectivas, debater e enfren-
tar desafios, sobretudo quando a temática é educação antirracista. Pois apesar da 
heterogeneidade cultural, racial que compõe a sociedade brasileira, a mesma é ex-
tremamente racista. E a escola, infelizmente é um dos espaços aonde esse crime, 
essa violência que é o racismo acontece. Isso por conta de os currículos escolares 
serem extremamente etnocêntricos, já que invisibiliza determinados grupos e suas 
culturas desvalorizando-os. Por isso uma de nossas bases é o conceito de educação 
antirracista defendido por Eliane Cavalleiro (2020, p. 6) de acordo com a autora:

Observa-se assim um cotidiano escolar permeado por práticas 
racista, preconceituosas e discriminatórias que contribuem para 
a fragilização da identidade de alunos (as) negros (as). Esses ele-
mentos constatam o flagrante desrespeito que marca a ausência 
de direitos de alunos (as) negros (as).

De acordo com Eliane Cavalleiro a escola deveria contribuir para o fortalecimen-
to das identidades dos alunos negros, porém tem feito o contrário.

E para contribuir com o desenvolvimento de uma educação escolar antirracista 
partindo do contexto e do espaço de uma escola quilombola faremos as discussões 
baseadas em autoras como Gloria Moura (2007, p.6) que diz que “A escola tem um 
papel fundamental para os moradores dos quilombos contemporâneos, mas eles 
desejam uma escola sua, da comunidade, onde suas diferenças sejam respeitadas”.

Assim sendo, os quilombolas almejam por uma escola na qual as suas identida-
des sejam refletidas e que os costumes, a cultura, as práticas da comunidade sejam 
levadas em consideração no processo de ensino.

Por Nunes (2006, p.359) que defende que:

Uma educação anti-racista, em primeiro lugar, não ignora o ra-
cismo, ensina a “raça preta”, no dizer do velho homem, a não se 
perceberem como malandros, “mão-de-obra” barata, “descartá-
vel”. Ensina a se perceberem como pessoas de “habilidade”, de 
auto-estima, para que sejam perseverantes, corajosos e livres.

A educação escolar para ser antirracista precisa repassar para os alunos negros 
e não negros o real motivo da escravidão, a contribuição e importância do povo 
negro para a sociedade brasileira, enfim deve contribuir para a desconstrução de 
concepções errôneas e racistas em relação a população negra.

E ainda de Joana Machado sobre as especificidades da Educação do Campo em 
comunidades quilombolas da Amazônia paraense.

Ressalta-se que a educação como direito humano precisa estar 
atenta à diversidade dos sujeitos a quem se destina, caso con-
trário o direito pleno passa a ser subjetivo e a educação brasi-
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leira precisa ser na dimensão da diversidade e na valorização da 
identidade étnica de forma objetiva. As populações quilombolas 
não necessitam somente de escolas, necessitam de escolas que 
entendam as suas diferenças na perspectiva do sujeito de direito 
(MACHADO, 2014, P.101).

O processo de educação escolar precisa compreender que as escolas são com-
postas por seres de múltiplas identidades culturais, com costumes e práticas distin-
tas, sendo que o ensino não pode desconsiderar tal realidade.

PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS

Compreendo que o ensino deve partir da realidade do aluno, assim sendo, o 
ensino desenvolvido em escolas quilombolas ou localizadas neste espaço deve de-
senvolver-se a partir da realidade desses territórios e de seus descendentes.

Por meio dessa compreensão elaborei a seguinte interrogação: Como está efe-
tivada a Educação Escolar Quilombola na escola da comunidade São Pedro em Cas-
tanhal, Pará?

Essa inquietação deu forma ao objetivo geral deste trabalho que é avaliar a 
implementação da Educação Escolar Quilombola no quilombo São Pedro no muni-
cípio de Castanhal, Pará.

Como objetivos específicos do presente trabalho constam: Constatar a percep-
ção dos professores da escola do quilombo São Pedro sobre a Educação Escolar 
Quilombola; caracterizar o processo educativo na escola do quilombo São Pedro; e 
analisar o contexto da educação escolar do quilombo.

METODOLOGIA

A pesquisa foi realizada na escola da comunidade quilombola São Pedro, locali-
zada na zona rural do município de Castanhal, no estado do Pará. Participaram da 
pesquisa cinco professores da escola que foram devidamente informados sobre os 
procedimentos da pesquisa e que posteriormente assinaram o Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo que o critério de seleção dos participantes 
foi a atuação direta em sala de aula, no processo de desenvolvimento do ensi-
no dos alunos. Os dados foram coletados por meio de entrevistas, sendo que as 
mesmas foram gravadas e armazenadas em um aparelho celular, caracterizando a 
pesquisa como de campo. Sendo que foram utilizados ainda referenciais bibliográ-
ficos e documentais de vários autores que contribuíram significativamente com o 
desenvolvimento do texto, atribuindo a pesquisa uma abordagem de cunho quali-
tativa, que segundo Minayo (1994, p. 210 “responde a questões muito particulares. 
Ela se preocupada, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode 
ser quantificado”. As questões que nortearam as entrevistas foram as seguintes: 



Como os entrevistados caracterizam uma escola quilombola, se possuem curso ou 
formação que lhes possibilitem a trabalhar a Educação Escolar Quilombola, a escola 
desenvolve o ensino da Educação Escolar Quilombola e se a mesma possui um Pro-
jeto Político Pedagógico Quilombola (PPPQ). Os dados gerados em campo foram 
analisados à luz do conceito de educação antirracista, conforme propõe Eliane Ca-
valleiro, e das discussões de Joana Machado sobre as especificidades da Educação 
do Campo em comunidades quilombolas da Amazônia paraense.

RESULTADOS E ANÁLISE

Para coletar os dados de campo foram realizadas 5 (cinco) entrevistas com 5 
(cinco) professores da escola da comunidade quilombola São Pedro. Abaixo des-
crevo algumas características dos mesmos e também os nomeio com nomes fictí-
cios, conforme acordado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

TABELA 1: CARACTERÍSTICAS DOS PROFESSORES 
QUE PARTICIPARAM DA PESQUISA

SUJEITOS SEXO IDADE LOCALIDADE FORMAÇÃO PERTENCIMENTO 
À COMUNIDADE

Janaina
Feminino

42 anos
Agrovila 
Calúcia - 

Castanhal

Licenciada em 
Pedagogia

Não pertence à 
comunidade

Amir Masculino 35 anos
São Francisco 

do Pará

Licenciatura plena 
em Educação 

Física

Não pertence à 
comunidade

Kênia Feminino 39 anos Castanhal
Licenciatura 

plena em Ciências 
Biológicas

Não pertence à 
comunidade

Akin Masculino 46 anos
Quilombo 
São Pedro

Graduação em 
Pedagogia; 

Especialista em 
Saberes Afros 

africanos

Pertence à 
comunidade

Lana Feminino 27 anos
Agrovila 
Cupiúba

- Castanhal

Letras com 
habilitação em 

Língua Espanhola

Não pertence à 
comunidade

Trabalho de Campo, Rodrigues (2018)
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Por meio do quadro acima é possível identificar que somente um dos professo-
res é da própria comunidade, sendo que os demais pertencem à outras localidades, 
assim sendo, será que esses docentes têm conhecimento da realidade dos alunos, 
da história de luta de seu povo e da importância do desenvolvimento de uma edu-
cação que valorize e respeite a especificidade desses alunos enquanto descenden-
tes de quilombos?

Em contrapartida a essa realidade as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Escolar Quilombola (2012, art. 48) diz que: A educação Escolar quilom-
bola deverá ser conduzida, preferencialmente, por professores pertencentes às 
comunidades quilombolas.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Qui-
lombola é importante que os professores atuantes nas escolas quilombolas sejam 
da própria localidade, ou seja, pertencentes ao território quilombola.

Percebe-se também que nenhum dos professores possui formação que o habi-
lite a desenvolver o ensino da Educação Escolar Quilombola, sendo que isso acaba 
interferindo diretamente na qualidade do ensino e na formação dos alunos, pois de 
acordo com Eliane Cavalleiro (2005, p. 7)

A escola sistematiza um cotidiano escolar diferenciado em pos-
sibilidades e resultados para negros e brancos, violando assim 
os princípios que sustentam a ideia de “universalismo” dos di-
reitos humanos. As práticas discriminatórias ferem o princípio 
de direito à dignidade humana. No caso da pessoa negra, como 
afirmar esse direito se ela vive cotidianamente situações que 
confrontam sua humanidade e sua dignidade? É necessário que 
a formação dos professores contribua para o desenvolvimento 
do ensino a partir da diversidade, porém em relação as escolas 
quilombolas uma formação que os permita tornar os sujeitos do 
território protagonistas do ensino, levando em consideração o 
histórico de lute  e resistência. Após, perguntei aos professores 
como eles caracterizam uma escola quilombola?

Janaina: Boa e bem atualizada com a cultura e costumes dos 
seus antepassados, deixar que os corpos se situem em um am-
biente que já estão acostumados, permitindo uma estada mais 
agradável e uma forma de construção mais apropriada do saber. 
Mostram valores positivos, a influência cultural para a socieda-
de que este povo trouxe na linguagem, na dança, na religião, na 
música, na culinária.

Kênia: A escola quilombola tinha que ser diferenciada das outras 
escolas mesmo sendo do campo porque existe a escola urbana, a 
do campo e a do quilombo, são escolas diferentes, culturas dife-
rentes. A literatura do quilombo é uma, a literatura do campo é 
outra, a realidade do campo é uma a do quilombo é outra.

Akin: Uma escola quilombola é aquela que busca trabalhar a 
questão das raízes, da cultura e do conhecimento prévio que 
cada aluno tem de suas características, da sua visão. Trabalhar 
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os acervos que fazem parte do dia a dia do aluno, buscar tra-
balhar os repertórios, a territorialidade, a civilização, a questão 
da identidade que é uma coisa que tem que fluir na pele do ser 
humano para que ele possa ter orgulho de ser da raça negra e 
ter a cor preta.

Lana: Para mim a escola remanescente de quilombolas ela tem 
um papel muito importante, de levar a diante a cultura, os cos-
tumes dos antepassados. [...]

Por meio da fala dos professores foi possível concluí que escola quilombola é 
aquela que leva em consideração os conhecimentos dos alunos, a realidade deles, 
o espaço que vivem, a história passada e presente do seu povo. É aquela que leva 
em conta as práticas educativas adquiridas pelos alunos dentro do próprio territó-
rio.

Conforme os sujeitos pesquisados a escola quilombola é aquela construída a 
partir das vivências e experiências dos alunos enquanto descendentes de quilom-
bos, ou seja, é aquela que agrega os conhecimentos informais dos alunos, constru-
ídos a partir das relações sociais estabelecidas dentro da comunidade. Já as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola definem que escola 
quilombola é aquela localizada em território quilombola (BRASIL, 2012).

Kênia destaca a especificidade da escola quilombola quando diz que:

A escola quilombola tinha que ser diferenciada das outras es-
colas mesmo sendo do campo porque existe a escola urbana, a 
do campo e a do quilombo, são escolas diferentes, culturas dife-
rentes. A literatura do quilombo é uma, a literatura do campo é 
outra, a realidade do campo é uma, a do quilombo é outra.

Concordo com Kênia quando afirma que a realidade da escola quilombola é 
diferente das demais escolas, seja do campo ou da cidade, pois os sujeitos que com-
põem as comunidades remanescentes de quilombos pertencem a um grupo étnico 
cultural com características e particularidades especificas, sendo que estas devem 
ser respeitadas.

A educação desenvolvida nas escolas quilombolas deve levar em consideração 
os costumes, a cultura e a realidade das comunidades, visando assim um ensino 
que resgate as origens, ressalte as experiências e que desperte o sentimento de 
pertencimento nos alunos.

A educação escolar dos alunos quilombolas deveria levar em conta as experi-
ências por estes adquiridas nas comunidades, porém de acordo com Gloria Moura 
(2006, p.262):

A grande diferença que se deve destacar entre a transmissão 
do saber nas comunidades negras rurais e nas escolas é que, no 
primeiro caso, o processo, fruto da socialização, desenvolve-se 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

144

de forma natural e informal e, no segundo, o saber não está re-
ferenciado na experiência do aluno.

Conforme Gloria Moura a educação escolar dos alunos quilombolas não leva em 
consideração as práticas educativas, os conhecimentos e as experiências por eles 
vividas dentro dos territórios, enquanto que nas comunidades os conhecimentos, 
os valores, os costumes são assimilados e absorvidos devido fazerem parte da vi-
vência, do dia a dia deles.

Outra pergunta feita aos professores foi se: A escola trabalha a Educação Esco-
lar Quilombola? Se sim, como?

Janaina: “Sim. Atualizando sempre seus costumes e cultura no 
seu dia a dia”.
Amir: “Sim, através dos resgates das histórias, da cultura, dos 
plantios, dos jogos e brincadeiras”.

Kênia: A grade curricular, ela é uma grade curricular feita para 
todas as escolas, tanto urbana quanto rural, ou seja, é uma gra-
de só, que tem uma realidade que não condiz nem com o campo, 
nem com o quilombo, porém depende de cada professor, pois 
apesar de haver um planejamento a ser seguido o professor 
pode fazer adaptações e introduzir no seu próprio planejamento 
conhecimentos relacionados a comunidade.

Akin: Eu digo para mim mesmo como professor que sim. Eu bus-
co trabalhar com os alunos por meio de rodas de conversas a his-
tória dos nossos antepassados, os costumes, a cultura, enfim a 
historicidade da nossa comunidade, e desenvolvemos por inter-
médio disto texto, redações, trabalhamos a escrita. Busco todo 
conhecimento que possa está sendo relacionado ao português, 
a matemática, ciências e assim vou desenvolvendo essa multi-
disciplinaridade dentro da educação escolar quilombola que é 
trabalhar o dia a dia do aluno.

Lana: Sim, com certeza, sem dúvidas, por esse pouco tempo que 
eu estou na escola eu percebo que o plano pedagógico da escola 
leva muito em consideração isso também para não deixar mor-
rer essa cultura, esses costumes. Os professores, eles ressaltam 
por meio de comemorações com os alunos para que não venha 
a cair no esquecimento, porque hoje devido a tecnologia, essas 
coisas, às vezes os alunos podem esquecer um pouquinho, mas 
só que os professores não permitem que isso aconteça.

Por meio da fala dos professores, apesar dos mesmos assegurarem que sim é 
possível constar que o Ensino da Educação Escolar Quilombola não é efetivado na 
escola, pois a mesma não possui um PPPQ, sendo que o que existe não foi finali-
zado e nem condiz com a realidade da escola enquanto quilombola, sendo que o 
próprio município não reconhece a escola enquanto quilombola, já que não dispõe 
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de um currículo especifico para o desenvolvimento do ensino da Educação Escolar 
Quilombola.

Percebemos que apesar da criação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Escolar Quilombola a execução da mesma nem sempre acontece, pois 
parte significativa das escolas quilombolas, principalmente as localizadas no cam-
po funcionam como anexo ou sala de aula de outras escolas, sendo que esta é 
uma realidade da escola pesquisada, pois a mesma funciona como anexo de outra 
escola, a qual é tida como sede.

Desse modo, o currículo vigente na escola não condiz com a realidade da comu-
nidade e dos alunos, pois o mesmo é organizado baseado na organização da escola 
polo que possui realidade diferente da do quilombo. Isso é ressaltado na fala de 
Kênia:

“A grade curricular, ela é uma grade curricular feita para todas 
escolas, tanto urbana quanto rural, ou seja, é uma grade curricu-
lar só, que tem uma realidade que não condiz nem com o campo, 
nem com o quilombo, porém depende de cada professor, pois 
apesar de haver um planejamento a ser seguido o professor 
pode fazer adaptações e introduzir no seu próprio planejamento 
conhecimentos relacionados à comunidade”.

Conforme Nunes (2006, p. 350):

O currículo é mais do que uma mera seleção de conteúdos par 
que os processos cognitivos se instaurem. Constitui, na verdade, 
um processo de (de) formação de nós mesmos, na forma como 
nos percebemos, que nos reconhecemos e como nos situamos 
através da nossa identidade.

A citação acima pode expressar o não reconhecimento das identidades por par-
te de muitos alunos, sujeitos, pois o currículo que deveria ter contribuído para tal 
processo fez o inverso.

Segundo Machado (2014) é explicito a ocorrência de práticas racistas por par-
te do estado e de suas secretarias municipais e estaduais, já que acabam por não 
reconhecer as especificidades das escolas e dos sujeitos e assim instituírem uma 
grade curricular de ensino que reconheça e valorize as particularidades do povo 
quilombola.

Desse modo, os alunos quilombolas necessitam de um ensino diferenciado, que 
leve em consideração o histórico de lutas, os costumes e a cultura do povo negro.
um ensino desenvolvido a partir da realidade do território e das vivencias dos mo-
radores.
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CONCLUSÕES

Por intermédio da realização da pesquisa foi possível constatar que a Educa-
ção Escolar Quilombola na comunidade São Pedro é um direito não efetivado. A 
rede municipal de ensino do município onde a escola se localiza não dispõe de um 
currículo especifico para o desenvolvimento adequado da educação escolar nos 
quilombos. O desenho curricular vigente é urbanocêntrico e não contempla a es-
pecificidade dos alunos e da comunidade. A escola também não possui um Projeto 
Político Pedagógico Quilombola (PPPQ). Essa situação faz com que os professores 
não tenham parte da base essencial para elaboração de planejamento adequado à 
realidade local, situação que ainda é agravada pela falta de formação profissional 
compatível com a modalidade de ensino prevista para a escola onde atuam esses 
docentes. Contrariando as disposições das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Escolar Quilombola na Educação Básica, os professores não pertencem 
ao território e por esse motivo, dentre outros, não conhecem e não possuem com-
promisso com a realidade dos alunos e da comunidade.
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A PRODUÇÃO DE UM INVENTÁRIO 
AFROFUTURISTA NA DISCIPLINA EDUCAÇÃO 
PARA RELAÇÕES ETNICORRACIAIS NO 
CURSO DE GEOGRAFIA NA PERSPECTIVA DO 
EMPODERAMENTO

Matheus Rodrigues
Helena Rocha

INTRODUÇÃO

O artigo trata da produção de um inventário afrofuturista concebido na dis-
ciplina Educação para Relações Etnicorraciais, componente curricular obrigatório 
no curso de Licenciatura em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA) campus Belém na turma C836TA no semestre 2019-1. O 
Inventário foi o recurso avaliativo escolhido pela professora.

Utilizamos o Afrofuturismo na perspectiva de uma Educação antirracista en-
quanto uma atitude, uma postura construída cotidianamente pelos atores envol-
vidos no processo educacional possibilitada por suas quatro características: an-
cestralidade, tecnologia, autonomia/empoderamento e futuro possível (ROCHA, 
2020). O Empoderamento é aqui entendido na perspectiva de Berth (2018) apoia-
da nos estudos de Freire (1995), enquanto prática que parte do processo de auto-
conscientização e culmina em transformação a partir de movimentos internos do 
indivíduo.

O objetivo geral foi verificar indícios de empoderamento na produção do in-
ventário afrofuturista. Foi utilizada a abordagem qualitativa por meio da pesquisa 
ação. A construção do inventário consistiu em uma produção autoral e individual, 
seguindo um roteiro de sete perguntas que deviam ser respondidas de forma cria-
tiva e materializada no formato de preferência do aluno. O inventário se carac-
terizou como um instrumento pedagógico dos conteúdos ministrados durante o 
semestre, como por exemplo o entendimento de alguns termos e conceitos sobre 
as relações etnicorraciais (GOMES, 2015) e do Afrofuturismo (ERNESTO, 2018). 
Dentre os trinta e cinco inventários produzidos na turma, demos preferência ao 
produzido pelo autor para análise neste trabalho.

O artigo está dividido em duas seções: a primeira trata do referencial teórico 
englobando o Afrofuturismo, o empoderamento e a revisão de literatura; a segun-
da seção mostra os resultados com a análise do inventário produzido na disciplina. 
Por fim, ressalta-se a relevância de estudos existentes nessa temática por den-
tro do pensamento geográfico através de uma ação educacional na formação de 
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professores em uma disciplina que trata da educação para relações étnico raciais, 
ainda é algo recente na episteme geográfica.

REFERENCIAL TEÓRICO

AFROFUTURISMO

De acordo com Ernesto (2018), a perspectiva Afrofuturista muda tudo, pois o 
passado é muito maior e mais extenso, servindo para explicar e elucidar o presen-
te, possibilitando, assim, que há desempenhos para exercer um futuro no qual os 
negros sejam protagonista, sujeitos de suas vozes e defensores deste poder. O 
Afrofuturismo é um movimento estético, político e crítico plural e multifacetado, 
tendo como ponto em comum uma narrativa alternativa e fantástica para as expe-
riências das populações negras no passado, no presente e no futuro. As obras são 
influenciadas por elementos da ficção científica, do hiper-realismo, da fantasia, das 
diversas mitologias de origem africana. (FREITAS, 2015)

Trata-se de uma narrativa com possibilidade de imaginar futuros possíveis 
usando uma lente cultural negra africana1 ou diaspórica escoada de várias formas 
como a literatura, artes visuais, música, dentre outras. E, aqui, há uma perspectiva 
da aplicabilidade do afrofuturismo na Educação através de suas principais carac-
terísticas: ancestralidade, tecnologia, autonomia e futuro possível. A expressão 
“Afrofuturismo” foi cunhada por Mark Dery, em 1993, para descrever o que pes-
soas como Octavia Butler, Samuel Delany e Sun Ra vinham produzindo e sendo 
constantemente invisibilizadas dialogando com a Ancestralidade, a Autonomia, a 
Tecnologia e um Futuro Possível. É uma narrativa com possibilidade de imaginar 
futuros possíveis para as populações negras contemporâneas, usando uma lente 
cultural negra, africana ou diaspórica escoada de várias formas como a literatura, 
artes visuais, música, dentre outras.

Ernesto (2018) faz uma escrita periférica utilizando o componente da ances-
tralidade sobre problemas do passado/presente e da mitologia africana. A autora 
pensa no Afrofuturismo como uma forma de rever o passado para além da escra-
vidão. Ela traz à tona uma história esplêndida que deve ser contada pelo presente 
para que existamos no futuro, encharcadas de empoderamento para tornar seus 
leitores sujeitos capazes de produzir oportunidades justas a qualquer momento. 
Isso inclui o resgate de mitologias africanas, o desenvolvimento de críticas sociais 
voltadas para problemas reais do nosso mundo contemporâneo e a construção 
de uma noção de futuro. Esses três aspectos quase compõem uma das premissas 

1 A cultura, forma de comunicação do indivíduo e do grupo com o universo, é uma herança, 
mas também um reaprendizado das relações profundas entre o homem e o seu meio, um resultado 
obtido por intermédio do próprio processo de viver. Incluindo o processo produtivo do produtivo e as 
práticas sociais, a cultural é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é o cimento 
(SANTOS, 2014, p. 81)
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do Afrofuturismo de que é preciso trazer à tona um passado sistematicamente 
apagado para refletir sobre os problemas do presente e projetar futuros para a 
população negra.

O termo Afrofuturismo é usado para tratar das criações artísticas que, por meio 
da ficção científica, inventam outros futuros para as populações negras hoje. É 
uma potência criadora cuja força motriz é o empoderamento. O cerne, no espaço 
educacional, é a possibilidade desse sujeito protagonizar e reescrever o futuro com 
a sua presença de uma forma positiva diferente da cristalizada pela ideologia do-
minante. Para Rocha (2020) O afrofuturismo aplicado à Educação é uma potência, 
uma força motriz que através da narrativa pode revelar o passado invisibilizado 
pelo colonizador, elevar a imaginação para além das convenções pré-estabeleci-
das da realidade, questionar o presente e criar outros parâmetros de expectativa 
para pessoas negras e pode utilizar o espaço educacional através de metodologias 
ativas em que o aluno seja protagonista “como ferramenta para resgatar passa-
dos sistematicamente apagados ao mesmo tempo em que projeta futuros, mesmo 
que o pensamento sobre o futuro seja algo prejudicado pelas amarras do racismo” 
(WOMACK, 2013, p. 41).

EMPODERAMENTO

Para ter uma análise da construção e desenvolvimento de um empoderamento 
de uma pessoa negra é necessário identificar o porquê/ os motivos de ter empo-
deramento no espaço brasileiro, aliás a natureza do espaço contraditório e confli-
tante do Brasil e ao mesmo tempo é transformado continuamente pelas relações 
sociais vigentes que produzem e reproduzem espaços materiais e imateriais (FER-
NANDES,2005), no tocante que o debate do espaço brasileiro envolvendo empo-
deramento e uma pessoa negra é algo contra hegemônico em um espaço marcado 
por questões acerca de considerarem o negro como algo ruim para a sociedade, 
isso é observado por exemplo em mecanismos de embranquecimento, invisibilida-
de do negro a partir da hegemonia do pensamento branco e as violências ( física, 
psicológica , emocional e cognitiva). Pontua-se que o movimento afrofuturista é 
uma ação colaborativa educacional para atingir uma possiblidade obtermos uma 
população preta empoderada.

Assim, apresenta-se o ponto de partida do entendimento inicial sobre a correla-
ção do empoderamento e o espaço pelo viés do olhar geográfico2, pois entende-se 
que esse olhar tem capacidade de realizar uma abordagem espacial do quadro de 
estruturas que afetam homens pretos e mulheres pretas a terem o seu empode-

2 É ele que governa o movimento processual. E é este movimento processual especular que 
leva à criação do espaço geográfico. O mirante do olhar que troca de posição, mudando seguidamen-
te o sentido de tudo, num deslocamento entre o imediato e o mediato que aos poucos tudo preen-
che de estrutura e significado. Enrique de nuances o universo conceitual do espaço. E interliga pelo 
movimento transfigurativo a pletora das categorias do espaço que sem isso é apenas um amontoado 
desconexos de palavras. (MOREIRA, 2018, p. 84)
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ramento e também como as pessoas pretas alcançam coletivamente esse empo-
deramento, isto é, esse processo de empoderamento no espaço brasileiro não é 
individual, mas sim coletivo, uma ação solidária em conjunto3. Sendo assim, o olhar 
do espaço geográfico compreendido nesse trabalho, envolve que o espaço não é 
apenas como o mero recorte de uma determinada área da superfície terrestre, 
mas como uma expressão de uma composição simultânea e processual, ou seja, 
um “(...) movimento fenomênico do real em seu caráter de um real territorialmen-
te recortado em toda extensão de seu conteúdo ” (MOREIRA, 2018, p.84). De acor-
do com o autor, as categorias bases são fundamentais para analisar o movimento 
da produção da sociedade e a organização do quadro da vida, isto é:

A paisagem é o ponto do começo. O campo do indeterminado, 
cujo olhar categorial vai encontrar a grade da capilaridade que 
conduz o estado caótico da localização ao estado organizado do 
arranjo da distribuição posicional dos fenômenos. O território 
vem a seguir. É o quadro do arranjo paisagístico visto como um 
campo de recortes de domínio dos fenômenos dentro da grelha 
distributiva, a categoria que inicia os passos de superação do 
indeterminado da paisagem. O espaço, por fim, é o concreto- 
pensado que vai nascendo do crescendo da determinação que 
os domínios de território vão anunciando, a resultante que, por 
intermédio da configuração dos domínios, ganha o sentido que 
o esclarece como o real-real geográfico da sociedade à base dele 
construída (MOREIRA, 2018, p. 93)

Por meio disso, o espaço é uma estrutura social com outras formas existentes 
para conceber a realidade, no entanto, a sobreposição objetos e sujeitos que fa-
zem parte de um universo de significações na qual tem sua existencialidade está 
cheio de artifícios moldado por ações concretas (SANTOS, 2014), assim, “ o espaço 
é o maior conjunto de objetos existentes” (SANTOS,2014, p. 142). A partir disso, 
faz-se uma análise do espaço confuso e multifacetado que o Brasil se caracteriza, 
em que as dificuldades de obter um empoderamento e como é possível ter isso 
advindo por uma ação educacional relacionado a uma pessoa preta. Dito isso, para 
ter um entendimento de uma sociedade é necessário reconstruir o processo que 
permitiu a produção e o resultado da atualidade, pois “o presente não se explica 
sem o passado, e apenas a interpretação que reconstrói a gênese efetiva da reali-
dade vivida pode, de fato, ter poder de convencimento (SOUZA,2019, p. 14)

O empoderamento segundo Berth (2018, p. 76) apoiada nos estudos de Freire 
(1995), é uma prática que parte do processo de autoconscientização e culmina em 
transformação a partir de movimentos internos do indivíduo. Segundo a autora 

3 Individualidade e individualismo se opõem, são estados de ser antagônicos. O dramático, 
porém, é que o “ eu divido” de laing é também verdadeiro no dilema entre a realização pessoal a des-
peito de todos, isto é, contra os outros, e a imersão raciocinada e voluntária do indivíduo na comu-
nhão social, isto é, no conjunto de todos, os outros também sendo nós (...) É fundamental, todavia, 
ultrapassar a reconstrução solidária do indivíduo e transformá-la em ação solidária. (SANTOS, 2014, p. 
101 e 102)
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“não é possível empoderar alguém senão nós mesmos e servirmos de amparo aos 
processos de conscientização de outros indivíduos”.

E, aqui, há uma perspectiva de aplicabilidade do movimento afrofuturista na 
Educação ao pensar novas possibilidades de convivência com as diversidades em 
que, por meio do empoderamento, alunos (as) pensam outros futuros possíveis a 
partir de um movimento de pensar um outro presente para seus pares fora da cris-
talização dos lugares onde as populações negras sempre foram alocadas pela mídia 
e pelo livro didático no espaço escolar. Através do empoderamento as pessoas 
negras começam um processo de poder reivindicar a construção de um futuro, seu 
próprio e de seus pares e, para além de imaginar-se em espaços majoritariamente 
negados, poder estar lá pelo processo educacional são pontos importantíssimos do 
movimento afrofuturista que aqui tomo nessa pesquisa. Nesse sentido, o empode-
ramento é, conforme Berth (2018, p. 16) “(...) pensar em caminhos de reconstru-
ção das bases sociopolíticas, rompendo concomitantemente com o que está posto, 
entendendo ser esta a formação de todas as vertentes opressoras que temos visto 
ao longo da história”.

Enaltece-se a função do processo do estabelecimento da identidade negra para 
fomentar o empoderamento, pois a questão identitária do negro envolve uma 
construção social, histórica, cultural e plural , visto que acerca sobre essa perten-
cimento identitário abrange visualizar que uma pessoa negra pertence a um grupo 
étnico-racial a partir da sua relação com outro, além disso, incorpora-se que a iden-
tidade negra tem uma dimensão subjetiva, simbólica e sobretudo uma dimensão 
essencialmente política no seu modo de agir na realidade, uma vez que abarca-se 
um processo continuo por negros e negras nos vários espaços institucionais e não 
institucionais ( GOMES,2005). Propagasse a necessidade de analisar a importân-
cia da trajetória escolar desses sujeitos na construção da identidade negra, pois 
a escola tem a responsabilidade social e educativa de compreender tal comple-
xidade (GOMES, 2005), uma dessas complexidades que o ambiente escolar pode 
contribuir é produzir uma base de auto reconhecimento de si e o se (re)conhecer 
preto(a)4 (FANON,2008).

De tal maneira, de acordo com Mizael e Gonçalves (2015), o empoderamento 
também é visto como uma resistência que se materializa em produtos culturais, 
como a música, o rap (ritmo e poesia), o qual vai se modificando e moldando um 
novo contexto de pertencimento racial, para “ (..) que os alunos negros possam en-
fim dizer de si, saindo do lugar de inferioridade para a potencialidade do ser negro, 
sabendo enfrentar qualquer atitude discriminatória a partir de uma autoestima 
elevada e confiante” (MIZAEL; GONÇALVES , 2015,p. 17). Diante disso, é necessário 
fazer uma reflexão sobre o papel da Formação de professores inicial e continuada 
nessa construção do empoderamento, ser anti-racista e ensinar as complexidades 

4 “Assim a realidade humana em-si-para-si só consegue se realizar na luta e pelo risco que 
envolve. Este risco significa que ultrapasso a vida em direção a um bem supremo que é a transforma-
ção da certeza subjetiva, que tenho do meu próprio valor, em verdade objetiva universalmente válida. 
” (FANON, 2008, p. 181)
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da realidade, deste modo, segundo Silva (2014), a caracterização do que seria o 
bom professor abrange a juntura “entre o que é a escola, a identidade do discurso 
geográfico e o sentido de se ensinar geografia” ( SILVA, 2014,p. 222), a partir disso 
aquele docente tem as ferramentas em ensinar uma educação contra hegemônica 
e ser um agente que impulsione o empoderamento de um aluno(a) preto(a).

REVISÃO DE LITERATURA

Em pesquisa intitulada “História da África e dos Africanos na Escola: desafios 
políticos, epistemológicos e identitários para a formação dos professores de histó-
ria”, Oliveira (2012) descreve as falas de alguns docentes, referindo-se à aplicação 
da Lei 10.639/03:

[...] é uma realidade estressante, porque eu não dou aula, eu 
administro o caos. E essa situação é extremamente crítica nas 
favelas, nas periferias, nas comunidades carentes, onde a maio-
ria é negra. Em que a violência e o mundo das drogas acabam 
fazendo com que muita gente procure os neopentecostais. E 
eles são muito agressivos. Muito hostis. Por exemplo: numa aula 
sobre a pré-história, um aluno meu, evangélico, fez uma histó-
ria em quadrinhos e apresentou assim: 'O meu pastor desenhou 
os bonequinhos e um macaquinho. Eu não sou descendente de 
macacos, meu pastor disse que eu venho de Adão e Eva, isso é 
coisa do demônio'. Então, falar de África, por exemplo, é extre-
mamente complicado em sala de aula (Professora Ana) (OLIVEI-
RA, 2012, p. 247).

O autor destaca que os professores são desafiados em diversos aspectos: for-
mação histórica e pedagógica; condições objetivas da docência, que são apontadas 
como obstáculos para a qualificação na formação continuada; contradições peda-
gógicas a serem resolvidas; conflitos raciais e discriminações a serem enfrenta-
das; condições de aprendizagens dos alunos consideradas desumanas; violência e 
presença de drogas no espaço escolar; e disputas epistemológicas em função da 
intolerância religiosa, dentre outras.

Souza (2019), na monografia de Especialização da Universidade Federal do Re-
côncavo da Bahia, Amargosa, intitulada “Afrofuturismo e educação: novas pers-
pectivas para o debate sobre as relações raciais” analisa duas produções artísticas 
do Hip Hop nacional: O filme Bluesman e a Demotape Cataclisma e realiza uma 
reflexão sobre como os elementos estéticos e políticos do Afrofuturismo podem 
auxiliar os debates sobre relações raciais no ambiente escolar, bem como promo-
ver novas experiências para crianças e adolescentes negros (as).

A dissertação de Mestrado da Universidade de Brasília de Souza (2019) “Afro-
futurismo: o futuro ancestral na literatura brasileira contemporânea” aborda o 
conceito de afrofuturismo, com foco na literatura brasileira contemporânea ana-
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lisando três romances brasileiros contemporâneos que apresentam os elemen-
tos afrofuturistas de uma maneira diferente: Ritos de passagem (2014), de Fábio 
Kabral, ambientado em um mundo de fantasia que tem como base mitologias afri-
canas; Brasil 2408 (2016-2017), de Lu Ain-Zaila, que utiliza um apocalipse climático 
para a construção de um futuro distópico; Cidade de Deus Z (2015), de Julio Pecly, 
no qual ocorre uma infestação de zumbis transformados a partir de um lote estra-
gado de crack.

Rocha (2020) no trabalho intitulado “Afrofuturismo na Educação: Criatividade e 
Inovação para discutir a diversidade etnicorracial” trata da aplicabilidade do Afro-
futurismo na Educação em turmas de Formação de Professores do Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) campus Belém, com o objetivo 
geral de criar ambientes, metodologias e instrumentos afrofuturistas inovadores 
e criativos para discutir a diversidade etnicorracial no IFPA. A autora mostra pos-
sibilidades de aplicação do Afrofuturismo na Educação por meio de um ambiente 
afrofuturista de Realidade Virtual para visibilizar a inovação no fazer criativo da Di-
versidade Etnicorracial ambientado no Cinema Namibe em Angola mostrando seis 
produtos educacionais no repositório. Mostra também a CartoDiversidade que é 
uma metodologia ativa baseada na Cartemática, cunhada por Vaz (2018) e se pro-
põe a promover a interdisciplinaridade entre a Arte e a Diversidade Etnicorracial 
através do Movimento Afrofuturista. É composta de três Cartas: Carta Princípios 
Inspiradores, Carta Exercício do Olhar e Carta Inspiração, utilizando os princípios da 
cultura Maker e da metodologia STEAM. Os resultados apontam com essa vivência 
que ambientes, metodologias e produtos inovadores afrofuturistas potencializam 
a aprendizagem criativa sobre a diversidade etnicorracial.

RESULTADOS

O INVENTÁRIO

O Inventário segundo Vaz (2018, p. 51) constitui-se como "um exercício criativo 
de aprendizado que aciona a história pessoal e a memória nas diferentes leitu-
ras sobre o aprendizado adquirido". Inventariar é identificar indícios dos saberes 
que estão incluídos na bagagem cultural que fazem parte do repertório pessoal 
enquanto sujeito que são ressignificados através de novos saberes e afetos (RO-
CHA, 2020). O formato escolhido pelo aluno foi eletrônico através de slides. A capa 
mostra uma colagem com ilustrações afrofuturistas da artista Lu Ain-Zaila no livro 
Sankofia mesclada a jovens pretos bem-sucedidos e felizes e um avatar do aluno 
(Figura 1).

O inventário está dividido em apresentação; Importância do afrofuturismo; Pro-
tagonismo negro no rap nacional; Inventores africanos e da diáspora africana e 
Afrofuturismo, Sankofia e Pantera Negra. O aluno se coloca como protagonista do 
infográfico em uma foto quando criança, mostrando suas inquietações pertinen-



FIGURA 1- CAPA DO INVENTÁRIO

Fonte: Arquivo da Turma, 2019

FIGURA 2- A PROPOSIÇÃO DO INVENTÁRIO AFROFUTURISTA E A SUA RELEVÂNCIA

Fonte: Arquivo da Turma, 2019
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tes: O que é ser negro? Qual é minha identidade negra? Eu posso ser protagonista 
sendo negro? O que é ancestralidade africana? O que é empoderamento?

Essas seis perguntas são respondidas ao longo do inventário, que inicialmente 
relata os elementos principais do afrofuturismo e como ele produz uma relevân-
cia para a pessoa preta (Figura 2). Desse modo, o próprio movimento responde 
às inquietações, já que propõe o negro como protagonista, a necessidade da va-
lorização ancestralidade africana, constituir uma autonomia e empoderamento e 
também uma perspectiva de futuro possível.

O aluno acrescenta nessa construção, o protagonismo negro no rap nacional5, 
enquanto mecanismo de empoderamento, relacionando-o com o movimento afro-
futurista (Figura 3). O rap preto tem a capacidade de estabelecer fundamentos ao 
sujeito preto sobre o que é ser negro, ou seja, entender os diversos significados 
materiais e imateriais da história da pessoa preta no mundo. Tem o potencial de 
legitimar uma identidade negra a partir de suas letras para uma pessoa preta que 
não tem noção do que seria uma identidade negra e a partir disso também traz 
consigo uma ancestralidade africana, fazendo com que a pessoa preta comece a 
compreender como sua ancestralidade deve ser valorizada, de tal modo, o rap ne-
gro põe a perspectiva de um empoderamento ao negro (a) em uma estrutura co-
lonial supremacista branca. De tal forma, a partir da “chegada do hip-hop no Brasil 
na década de 1980 foi essencial para o surgimento de ações afirmativas referentes 
à valorização do jovem afrodescendente (...)” (FERNANDES; MARTINS; OLIVEIRA, 
2016, p. 185).

Sendo assim, o rap negro tem a potencialidade de moldar um pensamento de 
protagonismo negro, de valorização da ancestralidade, autonomia, empodera-
mento, uma perspectiva de futuro e que pessoas negras tenham mais entendimen-
to sobre sua realidade e as consequências de ser preto no Brasil, ou seja, “(...) se 
torna ferramenta política para a valorização de sua história, denunciando e ques-
tionando as desigualdades raciais.” (MIZAEL; GONÇALVES, 2015, p. 13). (Figura 4).

O aluno usa frases de cantores pretos de rap usadas para em-
poderar jovens pretos. Busque-me nos temporais (vozes ances-
trais)
Num se mede coragem em tempo de paz (Eminência Parda – 
Emicida)
É o pente, é o pente garfo Black power nosso, força Afro
Mulher preta, mudo o mundo com a caneta sou (Quem Tem 
Joga - Drik Barbosa)

5 (...)o surgimento do hip-hop – manifestação artística da qual o rap faz parte, que ocorreu 
inicialmente no Bronx, condado de Nova York (EUA), na década de 1970, motivado pelo sofrimento 
de indivíduos afro-americanos que foram duramente atingidos pelas políticas públicas de urbanização 
adotadas e ações policiais. Como estratégia de luta pela afirmação de sua identidade e cultura, os 
jovens afro-americanos recorreram às artes do hip-hop como arma para denunciar as ações discri-
minatórias e para demarcar seus territórios nos bairros de Nova York. No Brasil, sua chegada foi im-
pulsionada por necessidades sociais e culturais da juventude negra de São Paulo da década de 1980. 
(FERNANDES; MARTINS; OLIVEIRA, 2016, p. 185)
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FIGURA 3 – PROTAGONISMO NEGRO NO RAP NACIONAL

Fonte: Arquivo da Turma, 2019

FIGURA 4- POTENCIALIDADE DO RAP NACIONAL NEGRO

Fonte: Arquivo da Turma, 2019

Santos (2001) faz referência aos silêncios em relação à produção cultural tec-
nológica dos africanos e afrodescendentes denominando-os de epistemicídio que 
aniquila sua cultura e seu fazer, “porque ocorreu sempre que se pretendeu subal-
ternizar, subordinar, marginalizar, ou ilegalizar práticas e grupos sociais que po-
diam ameaçar a expansão capitalista” (SANTOS, 2001, p. 328).Nesse sentido, no 
inventário foi visibilizada a presença de inventores africanos e da diáspora em di-
versas áreas do conhecimento por meio de uma curadoria (Figura 5). É perceptível 
um empoderamento e autonomia do aluno em correlação a um posicionamento 
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antirracista por meio da escrita e da pesquisa em relação à estrutura de opressão 
racial a pretas e pretos (GUIMARÃES, 2020).

Essa prática pedagógica com o inventário corrobora com Miranda e Riascos 
(2016, p. 103), na medida em que, o que se está propondo são “bases teórico-me-
todológicas que nos permitam experiências curriculares expedicionárias capazes 
de influir nas “desaprendizagens” que [...] empurram portas das instituições edu-
cacionais sustentadas, ainda, por orientações eurocêntricas pedagógicas."

FIGURA 5- INVENTORES DA DIÁSPORA AFRICANA

Fonte: Arquivo da Turma, 2019

Identifica-se também, que o aluno usa o inventário como uma forma de se 
expressar enquanto um sujeito preto e se auto reconhecer por meio de suas ex-
periências, principalmente por meio de fotos da família preta do aluno para ter 
considerações sobre o que é empoderamento. De modo que o aluno considera o 
empoderamento via sua família, pois é formado por reis e rainhas (Figura 6). Essa 
foto da família está interligada com o que toda pessoa preta quer para sua vida 
de forma digna e ter o seu exercício de cidadania6 garantida para o seus, isto é, 
um ponto de força, ponto de equilíbrio, ponto de paz, autoestima, confiança para 
seguir trilhando um caminho na qual tenhamos segurança física e psicológica e tra-
balhar a consciência das novas gerações de pretos e pretas dessa família (Figura 7).

6 A luta pela cidadania não se esgota na confecção de uma lei ou da constituição porque a lei 
é apenas uma concreção, um momento finito de um debate filosófico sempre inacabado. Assim como 
indivíduo deve estar sempre vigiando a si mesmo para não se enredar pela alienação circundante, 
assim o cidadão, a partir das conquistas obtidas, tem de permanecer alerta para garantia e ampliar 
sua cidadania (SANTOS, 2014, p. 105)
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FIGURA 6- VISÃO DE EMPODERAMENTO DO ALUNO 1

Fonte: Arquivo da Turma, 2019

FIGURA 7- VISÃO DE EMPODERAMENTO DO ALUNO 2

Fonte: Arquivo da Turma, 2019

A produção do aluno corrobora a percepção de Rocha (2020) e Vaz (2018) poso 
que inventariar é criar. É uma busca e uma identificação de referências artísticas 
e da diversidade etnicorracial que engloba a bagagem cultural de quem o faz e 
conecta experiências, impressões, vivências, objetos, afetos, crenças, hábitos e de-
mais pormenores, muitas das vezes íntimos.

CONCLUSÃO

É possível encontrar indícios de empoderamento nas pistas produzidas no in-
ventário afrofuturista, que também foi utilizado como instrumento de avaliação 
da aprendizagem na disciplina. Esse processo de empoderamento demandou mu-
danças de postura e potencializaram uma aprendizagem criativa e o protagonismo 
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do aluno que se traduziu em mensagens que vinham à tona através de desenhos, 
nuvem de palavras, colagens, cores, disposição de fotos de si mesmo, nos versos 
dos raps selecionados, dentre outras.

Os achados mostram que a partir das pistas produzidas no inventário afrofu-
turista é percebida a mudança de postura perante a diversidade etnicorracial que 
brotava do interior do aluno, muitas vezes machucado em seu percurso acadêmico 
tendo a oportunidade de externar esses sentimentos muitas das vezes invisibiliza-
dos e ignorados no currículo da Formação de Professores.

A utilização de um inventário afrofuturista enquanto recurso avaliativo na For-
mação de Professores de Geografia é uma tentativa dentre as tarefas que se im-
põem no currículo com a temática etnicorracial e não se expressam simplesmente 
na aplicação de uma legislação, mas pressupõe a necessidade de um outro tipo de 
produção pedagógica compromissada com uma educação antirracista.

Por conseguinte, é de extrema importância o desenvolvimento de mais ativi-
dades que tenham fundamentos como o inventario afrofuturista, uma vez que ati-
vidades pedagógicas com esse nível de intencionalidade em relação a educação 
etnicorracial impacta no sentido de descontruir o pensamento racista em espaços 
escolares.

Essas observações e discussões tratados nesse trabalho se baseiam principal-
mente em ter sido capaz de analisar que esse inventario proporcionou entender 
uma condição humana7, isto é, por meio de Kaercher (2014), a concepção de ter 
sido ensinado através desse material apresentado nesse texto favoreceu o ampliar 
sobre a visão de conhecimento sobre a vivencia de uma pessoa preta e fez-me 
repensar enquanto uma pessoa com uma voz preta8 que será um professor que irá 
lutar contra o racismo e a democracia.

7 “Ensinar a condição humana”. Conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no uni-
verso, e não separá-lo dele. Como vimos, todo conhecimento deve contextualizar seu objeto, para ser 
pertinente. “Quem somos” é inseparável de “onde estamos”, “de onde viemos”, “para onde vamos”. 
Interrogar nossa condição humana implica questionar primeiro nossa posição no mundo (MORIN, 
2005, p.47)
8 No Brasil, vozes e corpos negros anônimos que atuaram e ainda atuam na superação do 
racismo e na afirmação da identidade, dos valores, do trabalho, da cultura e da vida população negra, 
presentes no cotidiano da sociedade brasileira. São as negras e os negros em movimento: artistas, 
intelectuais, operários e operárias, educadoras e educadores, dentre outros, ou seja, cidadãs e 
cidadãos que possuem uma consciência racial afirmativa e lutam contra o racismo e pela democracia, 
mas não atuam necessariamente em uma entidade ou organização específica. Todos são, de alguma 
forma, herdeiros dos ensinamentos do movimento negro, o qual, por conseguinte, é herdeiro de uma 
sabedoria ancestral (GOMES, 2017, p. 18)
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DECOLONIALIDADE, EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA 
E CURRÍCULOS: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA DA PERIFERIA DE 
DUQUE DE CAXIAS
Fabiana Nunes da Silva Guimarães
Rogerio Mendes de Lima

INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende discutir os caminhos e resultados de uma pesquisa 
de Mestrado Profissional que analisou a reconstrução curricular em uma escola da 
periferia com vistas a encontrar caminhos para o enfrentamento e a superação 
das situações de racismo no âmbito escolar. O problema de pesquisa que orien-
tou a realização do estudo foi verificar de que maneira a construção coletiva de um 
currículo pode ser um instrumento na luta antirracista dentro da escola.

Numa sociedade onde o racismo é parte estruturante das relações sociais, a es-
cola como espaço de formação dos indivíduos é um lugar privilegiado para elaborar 
estratégias antirracistas que permitam educar estudantes para o enfrentamento 
e a superação das desigualdades raciais em todas as suas manifestações. Nesse 
cenário, merecem atenção especial os currículos escolares, na medida em que têm 
papel central na formação dos estudantes e nas estratégias pedagógicas praticadas 
pelos docentes.

Dados apresentados pelo IBGE em 20191, apontam que a população negra ocu-
pa a base da pirâmide material. Além disso, é sub-representada nos espaços de 
poder e status social (CARVALHO, 2011) e quem mais sofre com a violência (WA-
ILSELFISZ, 2016). A articulação entre esses elementos na vida cotidiana resulta no 
racismo estrutural (ALMEIDA, 2019) que possui diferentes dimensões de operação 
no cotidiano (LIMA, 2015).

O enfrentamento do que Nascimento (1978) classificou como genocídio do 
povo negro e Carneiro (2003) de persistência do silencio e da invisibilidade passa 
necessariamente pela escola que como espaço de formação dos indivíduos é um 
lugar privilegiado tanto para denunciar os modos de operação do racismo, como 
para elaborar estratégias antirracistas que permitam (re) educar estudantes para 
o enfrentamento e a superação das desigualdades raciais em todas as suas ma-
nifestações. Nesse cenário, merecem atenção especial os currículos escolares, na 
medida em que têm papel central na formação dos estudantes e nas estratégias 
pedagógicas praticadas pelos docentes.

1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desigualdades sociais por cor ou raça 
no Brasil. Rio de Janeiro. Estudos e Pesquisas • Informação Demográfica e Socioeconômica 
• n.41. p. 1-12. 2019.
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Da perspectiva adotada neste artigo, compreende-se que o racismo é uma for-
ma de dominação que opera em duas dimensões: a objetiva, que nega as condi-
ções materiais mínimas de vida à população negra e a subjetiva, que constrói um 
imaginário que subalterniza a estética, a história e cultura afro-brasileira e dificulta 
o desenvolvimento das identidades negras e indígenas das/dos estudantes. E os 
currículos escolares, na maioria dos casos, refletem e perpetuam essa situação. 
Assim, a reconstrução do currículo passa pela compreensão de que a modernidade 
capitalista é construída por uma estrutura racista que permanece como elemento 
orientador das relações sociais e escolares e que sua superação passa pela ação 
coletiva que se disponha a ressignificar a história e a cultura negra e indígena e 
reconhecer nas diversas formas de resistência dessas populações, as possibilidades 
de novos saberes e práticas que devem ser incorporados aos currículos e à cultura 
escolar.

I. Colonialidade do Poder e Racismo no Brasil

Maldonado-Torres (2018) afirma que a modernidade é resultado de uma catás-
trofe metafísica, definida por ele como “o postulado de uma separação que quebrou 
com, ou pelo menos começou a tornar irrelevante, a noção de uma cadeia que co-
nectava todos os seres ao divino” (2018, p. 37). Isso é um dos elementos que inter-
fere diretamente na construção da subjetividade dos indivíduos. Privados de suas 
práticas e saberes e de sua cultura e história, as populações negras de hoje per-
dem, em grande medida suas referências e passam a construir e idealizar um mun-
do no qual eles próprios e suas características, físicas e culturais são inferiorizadas 
e silenciadas. “Isso é parte do processo por meio do qual sujeitos colonizados são 
destruídos em pedaços quando não são mortos.” (Maldonado-Torres, 2018, p. 41).

De acordo com Quijano (2005), esse domínio se baseia no que ele denominou 
de “colonialidade do poder”. Esse conceito explica a persistência das estruturas de 
dominação geradas pelo colonialismo e que submete o imaginário, a produção de 
conhecimento sobre si e sobre o outro, os saberes, as visões de mundo aos mode-
los desenvolvidos pelas classes dominantes, elas mesmo eurocentradas. Maldona-
do-Torres (2007, p. 131) analisa esse conceito e diz que ele pode ser definido como:

[...] um padrão de poder que emergiu do colonialismo moderno, 
porém, ao invés de estar limitado a uma relação formal de poder 
entre os povos ou nações, refere- se ao modo como [...] as re-
lações intersubjetivas se articulam ente si, através do mercado 
capitalista e da ideia de raça.

Quijano (2005) afirma que a ideia de raça é um elemento central para pensarmos 
as relações sociais existente na sociedade moderna, na medida em que:
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[...] a codificação das diferenças entre conquistadores e con-
quistados na ideia de raça, ou seja, uma supostamente distinta 
estrutura biológica que situava a uns em situação natural de in-
ferioridade em relação a outros. Essa ideia foi assumida pelos 
conquistadores como o principal elemento constitutivo, funda-
cional, das relações de dominação que a conquista exigia. Nes-
sas bases, consequentemente, foi classificada a população da 
América, e mais tarde do mundo, nesse novo padrão de poder. 
(Quijano, 2005, p. 117)

Dessa maneira, a colonialidade, em suas múltiplas dimensões, significa uma ne-
gação do estatuto humano para africanos e indígenas (Walsh, 2009). Essa é uma 
premissa fundamental para compreendermos o debate seguinte sobre racismo no 
Brasil. Mbembe (2018, p. 226-227) afirma:

Mas acima de tudo, não existe dominação sem uma forma de 
culto aos espíritos (...) Desse ponto de vista, as estátuas e os 
monumentos coloniais (...) constituem- se por assim dizer, ênfa-
ses caricaturais (...) São a sombra ou o gráfico que recorta o seu 
perfil num espaço (o espaço africano) que jamais deixou de ser 
violado e desprezado”.

A crítica à perpetuação da dominação colonial através dos símbolos materiais 
deixados como herança histórica nos territórios que foram colonizados pode ser 
estendida também para o campo da subjetividade. E, nesse sentido, há que se 
pensar de que modo os currículos escolares tornam-se veículos da perpetuação da 
dominação racial na sociedade brasileira.

Nesse aspecto, os currículos devem ser vistos não como conteúdo neutro, mas 
como representações dos modelos dominantes de educação e sociedade. Ao lon-
go da difusão da escola básica no Brasil, os currículos priorizados são aqueles que 
apresentam, como padrão, uma sociedade herdeira das tradições europeias, que 
pouco ou nunca discute as heranças dos povos que foram dominados e que resis-
tiram de diferentes formas. A imagem do Brasil como uma sociedade harmônica 
que foi formada por três povos, o branco português, o negro e os índios, esconde 
histórica e culturalmente as relações de dominação, extermínio que existiram em 
nossa história.

Destaque mais importante ainda é o silêncio sobre as tradições negras e indíge-
nas e sua resistência à dominação. Para o estudante negro, parece que suas con-
dições econômicas, o desconhecimento de sua trajetória e de sua ancestralidade 
e outras dificuldades cotidianas, são resultado de uma “incapacidade” racial. Ideia 
que os currículos escolares em sua maioria ajudam a reforçar.
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II. Decolonialidade, antirracismo e novas perspectivas curriculares na esco-
la: o que pensam docentes de uma escola da periferia

A pesquisa que inspira as discussões propostas neste artigo foi realizada no CIEP 
318 Paulo Mendes Campos, localizado no bairro de Saracuruna, Duque de Caxias, 
Rio de Janeiro. Os participantes foram 28 professoras e professores que atuam na 
escola básica. Os dados da pesquisa foram gerados através de um questionário e 
de duas rodas de conversa. A pesquisa procurou analisar o processo de reconstru-
ção pedagógica e curricular em curso na escola e que tem como objetivo fomentar 
uma educação antirracista. A pesquisa realizada se caracterizou como uma pes-
quisa-ação participante e teve a perspectiva decolonial como elemento norteador.

Assumir a decolonialidade na construção de uma proposta curricular implica em 
abrir-se a possibilidades desconhecidas, porque elas surgem a partir da experiência 
de resistência e reexistência das populações dominadas. Dessa forma, é um currí-
culo sempre incompleto, no sentido freiriano do termo, como algo que dialoga e 
assume em cada momento as necessidades e realidades com as quais se conecta.

Entendemos que adotar a pedagogia decolonial significa pensar a educação 
como prática política que se contrapõe à “hegemonia monocultural e monoracio-
nal” e se propõe a transformar estruturas e práticas já consolidadas nas instituições 
escolares. Lima e Silva (2018, p. 142) afirmam que “é necessário repensar as práti-
cas pedagógicas de modo que elas favoreçam uma problematização dos processos 
de construção das hierarquizações de raça e gênero naturalizadas no cotidiano.”

Dessa forma, nesse item procuramos articular o debate sobre a construção de 
currículos antrracistas com a fala dos professores que participaram da pesquisa. 
Por conta do limite espacial desse artigo, apenas algumas colocações serão desta-
cadas. A primeira delas, a necessidade de que uma reconstrução curricular interve-
nha também na superação de práticas arraigadas no cotidiano escolar:

É por isso que precisamos sair da nossa zona de conforto, de 
educador e aproveitarmos as oportunidades de estudo e de pes-
quisa, para pensar e rever nosso currículo em relação a essa te-
mática, a do racismo. Nos acostumamos a trabalhar com o livro 
Menina Bonita do Laço de Fita. Sei que o livro é maravilhoso, 
eu amo esse livro, mas nossa temática não está só aí, é muito 
maior, ela tem uma questão social muito grande. Então temos 
que ir além do que as secretarias mandam fazer. (Tereza2)

A oportunidade de discutir nas escolas a construção de uma nova grade cur-
ricular deve transcender as determinações institucionais e ser um momento de 
transformar radicalmente as práticas pedagógicas. Collins (2018) propõe dois crité-
rios para o processo de reconstrução epistêmica dos grupos dominados. O primeiro 

2 Os nomes dos participantes foram substituídos por personalidades históricas negras para 
garantir o anonimato.
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critério refere-se à valorização da experiência vivida como critério de significação. 
Nesse aspecto, a experiência concreta da população negra no passado e no presente 
precisa ser elemento central do currículo, pois resgata e religa a juventude negra 
do presente às suas tradições históricas e culturais. O segundo critério é o uso do 
diálogo para avaliar o conhecimento. Diferentemente da perspectiva eurocentra-
da dominante, a forma de desenvolvimento curricular decolonial é construída na 
interação entre os diferentes sujeitos envolvidos no processo.

Uma das formas de atingir esses objetivos é o combate às práticas racistas natu-
ralizadas no cotidiano, na medida em que o racismo pode também ser sutil.

Certa vez um dos meus alunos que é um menino muito doce, 
chegou perto de mim e disse: seu cabelo é tão fofinho! Meu ca-
belo não é fofinho, ele é crespo! Numa outra situação, um aluno 
pediu para colocar a mão no meu cabelo, eu deixei e ele excla-
mou! Mas ele não é duro, é macio! Como crianças tão pequenas 
já têm concepções tão cristalizadas sobre o cabelo negro? Elas 
não nascem assim. Então, precisamos desconstruir o que elas 
aprenderam. (Tereza)

Ernesto admite ter dificuldade para discutir essas questões com os alunos. Se-
gundo ele, ainda que ele saiba o que precisa ser feito, faltam-lhe as ferramentas 
para isso. Na visão dele, isso ocorre porque “a gente tem uma formação universi-
tária eurocentrada e que não nos prepara para falar de nós. De acordo com Gama, 
é necessário mostrar para o estudante como a população negra é sempre mal re-
presentada na propaganda. De forma indignada ele critica tanto o modo como 
negros são retratados em comerciais como a dificuldade de atores negros fugirem 
de papéis que estereotipam a população negra.

Isso se que reproduz na mídia com o bebê Pampers, tinha sem-
pre um pretinho que aparecia, era a cota. E hoje você, agora é 
também uma novela, isso de tanto só encher “o saco”. Tem um 
documentário que fala dos atores do Cidade de Deus, vinte anos 
depois e aí teve um deles que eu acho que é o Zé Pequeno, que 
ele se recusou a continuar fazendo o papel dos traficantes e a 
carreira dele não se deslanchou. Ele não conseguiu o espaço e 
olha que foi um dos papeis mais imitados pela população, mais 
comentados e uma das atuações mais elogiadas, isso porque ele 
se recusou a vestir o estereótipo do negro visto sempre como 
traficante.

De acordo com os participantes, uma outra maneira de o racismo operar é im-
pondo aos negros o sentimento de não-pertencimento a determinados lugares da 
sociedade. Vários participantes relataram situações nas quais se sentiram descon-
fortáveis por estarem em determinados lugares.
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Todas as pessoas negras aqui, já viveram essa situação. Um tipo 
de ritual de passagem. O meu foi quando eu já na faculdade 
consegui entrar sem nenhum tipo de constrangimento na Co-
lombo. Parece bobeira, mas toda vez que eu entrava lá com ou-
tros amigos, me sentia fora do lugar, como se aquele não fosse 
meu espaço.

Trazer esses exemplos e mostrar para os estudantes como opera o racismo no 
dia a dia pode ser fundamental para que eles possam reagir e combater formas 
de preconceito racial naturalizadas na linguagem, nas práticas e nos valores da 
sociedade.

É nessa linha que Gomes (2018) destaca que a transformação decolonial dos 
currículos é “um desafio para a construção da democracia e para a luta antirracista.” 
A combinação entre a ação de educadores e dos movimentos negros pode propor-
cionar novos parâmetros epistemológicos que deem base para essas mudanças. 
Segundo a autora, uma das tarefas fundamentais é formas jovens que ocupem os 
espaços de poder na sociedade.

Essa descolonização tem de ser acompanhada por uma ruptu-
ra epistemológica, política e social que se realiza também pela 
presença negra nos espaços de poder e decisão; nas estruturas 
acadêmicas; na cultura; na gestão da educação, da saúde e da 
justiça; ou seja, a descolonização para ser concretizada precisa 
alcançar não somente o campo da produção do conhecimento, 
como também as estruturas sociais e de poder. (Gomes, 2018, 
p.225-226)

Desse modo, reinventar as práticas é parte essencial do processo de transfor-
mação do espaço escolar. O que vai de encontro ao que Gomes (2018) diz:

A perspectiva negra decolonial brasileira é (...) aquela que dá re-
levância aos saberes e às práticas afro-brasileiros emaranhados 
em todos nós, inclusive nas pessoas brancas, nos vários grupos 
de imigrantes e seus descendentes e nos povos indígenas bra-
sileiros.

Numa sociedade marcada pelo racismo, a reinvenção das práticas é um elemen-
to fundamental. A experiência em curso no CIEP 318 demonstra a importãncia do 
diálogo e da educação para a derrubada dos muros criados pelo racismo, muros 
que são materiais e simbólicos.

Em Saracuruna tem vários muros. Quem tem a pele mais pre-
ta, mora e estuda nessa área aqui do CIEP. Quem tem as paletas 
mais claras estuda na Jaime (outra escola do bairro, mais próxi-
ma da estação). Nosso aluno nunca vai além da rua dois. É uma 
barreira quase intransponível. Eu mesmo sofria olhares estra-
nhos quando ia num restaurante que fica do outro lado, perto 
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da praça. Temos que mostrar aos nossos jovens que eles podem 
derrubar esses muros. E tantos outros. (ERNESTO)

Como aponta Carolina: “Nosso trabalho é de formiguinha a gente tem feito isso. 
Mas é possível ver que algumas crianças do primeiro segmento já começam a ter 
outra atitude.” Nesse sentido, como professoras e professores avaliam o que foi fei-
to até esse instante e as possibilidades que estão dadas? Eva destaca o pioneirismo 
da escola na implementação dessa iniciativa;

Aqui é uma das poucas escolas que a gente vem falando sobre 
isso e trabalhando. A gente conta no dedo, as escolas que ainda 
procura fazer um trabalho, que a gente faz. Mas eu acho que 
a nossa escola caminha, aos poucos, devagar. Mas tem escolas 
que não usam um dia no ano pra isso. E um dia no ano, não vai 
formar ninguém, não vai começar com nada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A adoção da decolonialidade como ação pedagógica implica em manter o foco 
do debate na resistência da população negra e indígena à dominação colonial e 
à colonialidade do poder, o que significa pensar o racismo como princípio consti-
tutivo das relações sociais e escolares de nossa sociedade. Isso porque o racismo 
“estabelece uma linha divisória entre aqueles que têm o direito de viver e os que 
não o têm” (Costa, Maldonado-Torres e Grosfoguel, 2018, p. 11).

Dessa compreensão deriva a interpretação de que um currículo decolonial pre-
cisa incorporar as experiências, lutas e conhecimentos trazidos pelos discentes de 
sua realidade cotidiana e que a colonialidade do poder substitui pela perspectiva do 
colonizador. É tarefa de uma educação transformadora inverter essa lógica, propor-
cionando aos estudantes negras e negros construírem como sujeitos de sua própria 
história. Essa foi a proposta da pesquisa que deu origem a este texto e tem sido a 
experiência de reconstrução curricular que envolve os professores da escola pesqui-
sada, algo que o processo em curso no CIEP 318 tem demonstrado ser essencial.

Esse artigo teve a intenção por um lado, de provocar reflexões críticas sobre os 
processos que consolidam as práticas e estruturas racistas a partir da escola, mas 
de modo mais importante, procurou demonstrar como é possível a descoberta de 
novos caminhos e nesse sentido, a pedagogia decolonial pode ser um instrumento 
poderoso para que docentes, como no caso da pesquisa realizada e os demais su-
jeitos da comunidade escolar possam compreender e enfrentar o racismo de nossa 
sociedade.
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LIMITES E PERSPECTIVAS NO TRATO COM 
ESTUDANTES NO ENSINO DAS RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Diego Armando Mota
Ivan Costa Lima

INTRODUÇÃO

O tema deste artigo se relaciona com estudos realizados no mestrado interdis-
ciplinar em Dinâmicas territoriais e sociedade na Amazônia (PDTSA) na Universidade 
Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)1. Bem como, expõe parte do percurso 
do autor principal de experiência em sala de aula enquanto professor de Geografia. 
Busca-se mostrar como as relações étnico-raciais podem ser trabalhadas a partir do 
momento em que se aprende Geografia. A escola desse momento de experiência 
relatada nesse trabalho é a E.M.E.F. Josineide da Silva Tavares no município de 
Marabá-PA.

Sou, Diego Mota professor da rede municipal de Marabá há sete anos e atuo 
como professor de Geografia, ciência que também sou graduado. Busco evidenciar 
no texto, como um conteúdo da Geografia escolar pode dialogar com a temática 
étnico-racial, mostrando perspectivas que possam ajudar na construção de percur-
sos, dentro dessa disciplina escolar, como auxílio aos profissionais dessa ciência em 
trabalharem mais com a temática em voga.

No início da aplicação de minha ação na referida escola, tinha dois objetivos que 
nortearam o processo de trabalho em todo momento das atividades que poderiam 
ser desenvolvidas. O primeiro deles, que considero de extrema relevância, foi de-
senvolver materiais didáticos e estratégias metodológicas em apoio ao Ensino da 
História da África e História e Cultura Afro- Brasileira no Ensino Fundamental em 
escolas vinculadas a Rede Municipal de Educação de Marabá-PA e, o segundo, que 
também direcionou meu trabalho foi visibilizar as intencionalidades de aprender/
ensinar as relações étnico-raciais a partir do ensino de Geografia.

Assim, busco mostrar as atividades em sala de aula, desde o conteúdo teórico 
que mostram narrativas da origem do universo, a partir da mitologia iorubá2 - mo-
mento esse que despertou muito interesse de nossos alunos - e vai até o momento 
da confecção de materiais didáticos pelos alunos. Esses materiais didáticos são al-
guns jogos pedagógicos que não são originais, mas adaptações de jogos existentes 
e que se mostraram bem efetivos para a produção de conhecimento pelos alunos, 

1 Linha de pesquisa Produção Discursiva e Dinâmicas Sócio territoriais na Amazônia
2 A mitologia iorubá agrega uma visão de mundo de base africana de povos oriundos da re-
gião da atual Nigéria, que se baseia na relação dos seres humanos com a natureza a partir dos orixás. 
No Brasil influenciou a constituição do candomblé.
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assim como serviu de base da melhoria do meu trabalho docente como professor 
em sala de aula.

Também exponho algumas dificuldades desse momento de trabalho, sobretu-
do, no que se refere ao apoio didático pedagógico por parte da escola e, também 
de fontes bibliográficas sobre o tema, pois uma das muitas coisas que aprendi nesse 
projeto é que o professor é levado a uma ampla pesquisa e produção didática para 
o trato com essa temática.

O ponto inicial para a realização dessas experiências vem de quando era educan-
do no curso de Licenciatura Plena em Geografia no IFPA3 campus – Belém. Foi a 
partir do IFPA que comecei a trabalhar, desde 2009, com a temática em relações 
étnico-racial, fruto da lei 10.639/034 sendo sua gênese motivada pelos movimentos 
sociais negros de nosso país (PEREIRA, 2013; LIMA, 2015).

No NEAB5 IFPA, participei de uma pesquisa intitulada “África: o que sabe quem 
ensina e o que entende quem aprende?”. Atuei como bolsista de pesquisa cujo 
financiamento fora pelo PIBICTI6 e sobre a orientação e supervisão da professora 
Dra. Helena do Socorro Campos da Rocha. Nesse período, produzimos alguns ma-
teriais que são de suma importância para tencionar o debate na educação sobre as 
relações étnico-raciais, sobretudo, nas disciplinas específicas como, por exemplo, 
a Geografia escolar, ciência na qual sou graduado.

Na academia me vi motivado e me sentindo na obrigatoriedade de dialogar com 
esse assunto em meu percurso profissional na educação. Hoje estou atuando como 
docente da educação básica no município de Marabá-PA trabalhando com alunos 
de 6º ao 9º ano, desde 2010. Nesse sentido, tenho tido a oportunidade de visuali-
zar o que muito ficou invisibilizado na história da educação, como o elemento da 
“afrodescendência e ou africanidade” (MUNANGA, 2012; CUNHA JR, 2001, p. 15). 
Conforme este último autor “Afrodescendêncta é o reconhecimento da existência 
de uma etnia de descendência africana [...] e o desenvolvimento histórico destas 
nos limites condicionantes dos sistemas predominantes de escravismo criminoso e 
capitalismo racista[...]”. Desta forma, a partir de minha experiência vejo que poucas 
práticas ou quase nenhuma tem sido estimulada na educação escolar de base com 
o intuito de permanentemente dialogarmos com as relações étnico-raciais (MOTA, 
2013).

Na Geografia escolar me arrisco a dizer que poucos profissionais dessa ciência 
buscaram um debate mais amplo nesse sentido, mas não os culpo uma vez que a 
“monocultura do saber” tem estado presente em nosso modo de pensar dificultan-
do o “reinventar a emancipação social” (SANTOS, 2007) como desafio a educação 
básica brasileira. Perseverando nesse diálogo, tenho buscado encontrar caminhos 

3 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará.
4 Legislação federal de 2013 que determina o estudo de história e cultura africana e afro-bra-
sileira na educação básica pública e privada.
5 Núcleo de Estudos Afro-brasileiros.
6 Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Pesquisa Cientifica, Tecnologia e Inovação.
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que possam me ajudar a vislumbrar constantemente uma ponte com as relações 
étnico-raciais e o ensino de Geografia, sobretudo, na escola que estou atuando.

Para qualificar essa atuação, em 2015, fiz um curso de especialização no “III 
Curso de Especialização, Saberes Africanos e Afro-brasileiros na Amazônia. Imple-
mentação da Lei 10.639/03”, coordenado pelo GEAM7. Esse grupo de estudos é o 
primeiro NEAB da região amazônica e com data de fundação em 16 de novembro 
de 2002, tem sua sede na UFPA8 campus - Belém. O objetivo desse NEAB é criar uma 
interface entre a Universidade e a sociedade, um espaço de diálogo e de troca de 
experiências. O GEAM Atua com assessoria, formação de professores, defesa e di-
vulgação das culturas negras, contra o racismo institucional, por políticas de ações 
afirmativas e contra a intolerância religiosa as religiões de matriz africana.

Essa especialização foi realizada no município de Marabá-PA e o espaço utiliza-
do foi o campus I da Unifesspa9, com sede no mesmo município. Essa especialização 
e os debates que foram levantados dentro de cada disciplina no período do curso 
me fez pensar caminhos que pudessem melhorar minha prática no trato da cultura 
afrodescendente em sala, bem como me deram aportes teóricos para organizar 
uma proposição para o mestrado interdisciplinar.

Esse conjunto de elementos teórico-práticos têm me levado em desenvolver es-
tratégias que possam contribuir na reconstituição de espaços afro-amazônicos no 
processo de ensino/aprendizagem. Para tanto, trago Paulo Freire (1996, p. 98) que 
nos fala “ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção 
no mundo”. Com isso, precisei construir ou reconstituir minha assunção para levar 
meu trabalho docente à caminhos de práticas educativas críticas e, junto com os 
meus educandos, fomentar condições que nos levem a reconstituir “experiências 
profundas do assumir-se” (FREIRE, 1996, p. 41) como sujeitos históricos e atuantes. 
O percurso metodológico baseia-se, ainda de forma insipiente, numa base etnográ-
fica, tendo como foco o processo educativo que vem sendo realizado, num exercí-
cio de imersão do cotidiano escolar. Conforme indica a professora André (2015, p. 
27) significa “uma adaptação da etnografia à educação”. Nesse sentido, essa base 
de pesquisa favorece conforme a referida autora o “contato direto do pesquisador 
com a situação a ser pesquisada e permite reconstruir os processos e as relações 
que configuram a experiência escolar diária”. Isso significa articular teoria e prática 
a partir da experiência vivida, com isso:

Esse tipo de pesquisa permite, pois, que se chegue bem perto 
da escola para tentar entender como operam no seu dia a dia os 
mecanismos de dominação e de resistências, de opressão e de 
contestação ao mesmo tempo em que são veiculados e reelabo-
rados conhecimentos, atitudes, valores, crenças, modos de ver e 
de sentir a realidade e o mundo (ANDRÉ, 2015, p. 28).

7 Grupo de Estudos Afro-Amazônico.
8 Universidade Federal do Pará.
9 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará.
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Em paralelo realizei um levantamento bibliográfico com vistas a investigar e 
compreender melhor conceitos e categorias, que possam estruturam meu fazer pe-
dagógico, uma vez que o estudo teórico é necessário, pois favorece visualizar que 
aspectos desse tema já foram explorados e quais questões ainda carecem de um 
estudo mais sistêmico.

Essas inquietações que busco refletir a partir de minha atuação, uma vez que 
acredito que ainda há muito o que fazer para a reconstituição dos espaços afro-
-amazônicos na educação pública de nossa região. Ainda existem muitos desafios 
na implementação de conteúdos que levem apreender a afrodescendência em sala 
de aula. Contudo, em meio às adversidades compreendo que a necessidade de se 
construir perspectivas e elementos para se pensar dentro dessa dinâmica sócio 
territorial da Amazônia e o lugar dos espaços afro-amazônicos no fazer docente.

GEOGRAFIA ESCOLAR E AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

Compreendo para essa discussão que a geografia escolar tem que se ater a uma 
formação mais crítica e menos instrumental, desta forma conforme Thiesen (2011, 
p. 91), ela deve “[...] ser pensada e organizada “na” e “pela” escola como uma 
disciplina compromissada com os espaços de vivência dos sujeitos, onde residem 
as dinâmicas da vida, os conflitos, as contradições, as memórias, as identidades 
[...]”, sendo este último elemento fundamental para nossa prática com as relações 
étnico-raciais.

Nesse período em que vivemos, onde o processo de globalização objetiva diluir 
qualquer coisa, ou seja, como nos fala Haesbaert (2007, p. 92) ao “tornar os espa-
ços mais fluidos, a cultura, a identidade” realocando os indivíduos muitas vezes em 
outros espaços para além do seu, em lugares nunca pisados por eles; ou como nos 
fala Santos (2008) os territórios ou espaços como bem usa o autor “tornam-se híbri-
dos”, daí a luta no plano do território simbólico que vários grupos sociais de matrizes 
étnicas diferentes enfrentam na reconstituição de suas identidades, sobretudo a 
luta das relações étnico-raciais, em especifico ao objetivo de nossa pesquisa, a iden-
tidade de cultura afrodescendente na Amazônia.

Com isso, essa luta também se trava nas escolas de nosso país como disputa 
territorial no plano simbólico ou se materializa a partir de uma psicosfera (SAN-
TOS, 2008)10 que visa desterritorializar os indivíduos no plano cultural, social e das 
ideias. Os afrodescendentes são vitimados pela falta de acesso à educação escolar 
de qualidade, a saúde pública adequada, a moradia, a postos de empregos melho-

10 Milton Santos em seus livros: “A natureza do espaço Habitado, Metamorfoses do Espaço 
Habitado e Da totalidade ao Lugar” é onde ele mais se debruça na gênese desse conceito, pois para o 
autor essa psicosfera nasce no período em que vivemos que para ele é o técnico-científico e infor-
macional. Fruto de um “espaço que é formado por sistemas de ações e sistemas de objetos” que 
tenciona o indivíduo a aceitar a homogeneidade da cultura, da educação, da religião, da própria cida-
dania, entre outros. Que busca artificializar a paisagem e naturalizar o processo perverso do sistema 
capitalista que é o de exclusão do cidadão em seus direitos mais básicos.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

176

res, a salários mais dignos e quando nos reportamos às religiões de matriz africana 
vemos ainda mais uma acentuada marginalidade social, que por vários motivos os 
indivíduos adeptos dessa religiosidade não expressam com total liberdade os seus 
cultos (BEM; ORO, 2008).

Na Amazônia, os afrodescendentes estão contidos em uma paisagem onde 
além de enfrentarem todas essas mazelas, estão envolvidos na “reprodução de 
níveis diferentes de forças produtivas, materiais e imateriais” (SANTOS, 2008, p. 
71). Poderíamos citar o caso dos quilombolas, que juntamente com outros povos 
tradicionais (indígenas, ribeirinhos, extrativistas), convivem com as tentativas de 
“privatização do território” (SANTOS, 2001, p. 291) por parte do capital industrial e 
internacional, que vem viabilizando diversos conflitos referentes ao uso do territó-
rio, provocando a expulsão das terras por parte dos povos tradicionais e, em alguns 
casos, até extinção desses povos, fomentando a desterritorialização e promovendo 
massacres, verdadeiras atrocidades “nos confins do humano” (MARTINS, 2009).

Esses efeitos alcançam a educação na escola pública da Amazônia e as relações 
raciais não escapam a regra dessas disputas, há uma luta constante no trato des-
sa temática, fruto também de uma “disputa no território do currículo” (ARROYO, 
2013, p.71) das escolas da Amazônia. No espaço escolar pouco se vê a discussão 
de relações raciais na base do ensino da Geografia. Relações raciais que “constro-
em estruturas espaciais” (SANTOS, 2007, p. 30). Aliás, como tencionar um debate 
como esse nas escolas da Amazônia se os educandos de nossa região trazem toda 
essa historicidade e o medo junto com a dificuldade de se aceitarem ou de se re-
conhecerem, já que podem tornar-se, aos olhos do Estado e do grande capital, 
“perigosos”? Os indivíduos têm o “direito do saber de si” (ARROYO, 2013, p. 213), 
suas presenças e historicidades devem ser reconhecidas, conforme menciona esse 
autor que nos fala:

Será difícil descobrir que os currículos favorecem que os ros-
tos de alguns coletivos apareçam na história e que os rostos de 
outros coletivos humanos segregados se apaguem se percam. 
Que seu passado perca relevância. Pior, que as novas gerações 
não se impressionem com essas desaparições, com a ausência 
de tantos sujeitos, de tantas histórias e de tantos coletivos que 
também fazem parte de nossa história (2013, p. 262).

Com isso situar esse debate na região amazônica significa afirmar trajetórias 
específicas e contextualizadas num determinado território. Nessa direção o profes-
sor Santos (2008, p. 138) nos fala que “os territórios são formas, mas o território 
usados são objetos e ações”, assim o termo território por ele usado é o ponto que 
mais este autor chama atenção para fazermos análise, pois é o espaço das ações 
humanas e não somente o território em si próprio como corpo físico. É o territó-
rio enquanto “sistemas de ações e sistemas de objetos” (SANTOS, 2008), que nos 
debruçamos para entender como é que nessa dinâmica territorial na Amazônia a 
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cultura negra, sobretudo a afro-amazônica não é visibilizada, principalmente no 
campo da educação.

É essa espacialidade invisível na educação que pretendemos visibilizá-la na pre-
sente pesquisa, para tanto se faz necessário criar elementos que nos ajude na re-
constituição da espacialidade afro-amazônica em sala de aula.

Durante nossa prática pedagógica pudemos desenvolver planejamentos, discus-
sões, leituras e compartilhamento de experiências em reuniões do projeto, realiza-
das nas quintas-feiras no turno da noite, horário disponível para o coordenador, 
professores da educação básica, discentes de graduação e, em muitos casos, con-
vidados que se fizeram presentes.

Foram realizados nesses momentos atividades de estudos que possibilitam a 
melhor organização e discussão do planejamento das ações a serem desenvolvidas 
na disciplina de Geografia e propostas de abordagem interdisciplinar da temática. 
No momento, pude apresentar a proposta de trabalhar, junto as turmas do 6.º ano, 
uma abordagem que relacionasse os conceitos da criação do universo através do 
Big-Bang com a cosmovisão ioruba acerca da criação do mundo. Tal proposta foi de-
batida junto aos colegas de projeto, incluindo-se as discentes que fariam o acom-
panhamento e constituição das atividades juntamente conosco na E.M.E.F. Escola 
Josineide S. Tavares.

Trabalhar com visões de mundo distintas em sala de aula requer um detalha-
mento conceitual, de modo a melhor delinear as distinções e aproximações das 
visões apresentadas. Da mesma forma, em se tratando da abordagem das religiões 
de matriz africana, requer um cuidado ainda maior, tendo em vista a visão marcada 
por estereótipos tida com relação a essas manifestações.

Desse modo, buscamos abordar o tema contextualizando a mitologia e cosmo-
visão dos africanos. Durante a abordagem da Geografia física do continente afri-
cano, do mesmo modo, foram necessários momentos de aproximação e distancia-
mento com relação à realidade brasileira e amazônica, de modo a permitir melhor 
compreensão por parte dos alunos. Em ambos os casos e em outros momentos do 
desenvolvimento do projeto, buscou-se realizar ações de modo a que estes alunos 
fossem vistos como sujeitos do conhecimento e não como meros reprodutores dos 
saberes em construção.

De posse do trabalho teórico desenvolvido em sala de aula fomos para ativida-
des práticas que foi o desenvolvimento de alguns jogos pedagógicos. Os jogos não 
foram originais, fizemos adaptações de jogos já existentes, como jogos de tabulei-
ros, jogos de cartas, caça-palavras e jogo da memória. O processo de confecção foi 
lento devido o pouco tempo que nós temos com a turma em sala de aula e, também, 
devido à escassez de materiais didáticos para a confecção dos jogos, mas com a co-
laboração dos alunos e da escola conseguimos construir um material muito bom.

O que observamos nesse processo é um total envolvimento dos alunos nessa 
atividade foi a grande curiosidade pelo descobrimento de uma história negada a 
seus ouvidos que é a história de nós afrodescendentes. Sempre em nossas ativida-
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des de sala os alunos traziam perguntas interessantes e perguntas que espelham o 
modo como eles foram e são criados, que é o de não terem conhecido as histórias 
do povo africano no Brasil.

Os estagiários do projeto foram bastante importantes na condução e na hora 
da aplicação do trabalho prático com os alunos, pois os mesmos desenvolveram 
palestras com as turmas e também deram ideias de jogos para a confecção, sem 
contar que os mesmos contribuíram na organização de um referencial teórico para 
as aulas em sala.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O trabalho foi desenvolvido junto com educandos do 6º ano da E.M.E.F. Josineide 
da Silva Tavares no município de Marabá-PA no primeiro semestre letivo do ano de 
2016. Essa experiência só nos foi possibilitada devido nossa participação no projeto 
de pesquisa intitulado Programa de Apoio a Projetos de Intervenção Metodológica 
– PAPIM 2016. Estive como professor colaborador do projeto onde busquei abrir um 
diálogo entre a Geografia escolar e o ensino das relações étnico- raciais, favore-
cendo assim a lei 10.639/03 que versa pela História da África e a História e Cultura 
Afro-Brasileira em sala de aula. Esteve na frente desse projeto de pesquisa como 
coordenador, o professor Janaílson Macedo Luiz. Contei também com o prof. Ivan 
Lima que nos acolheu como aluno especial no PDTSA, discutindo as relações raciais.

A lei 10.639/03 é fruto da luta social do movimento negro no Brasil, onde a mes-
ma traz a possibilidade fundante de se resgatar o ser negro em nossa sociedade, 
entendendo que o negro foi e é peça fundamental na formação de nosso povo e 
que o mesmo lhe foi negado espaços como o da escola, universidade e também o 
direito a terra. Cabe uma reflexão também no sentido de se entender essa lei como 
marco de políticas de reparação e reconhecimento aos grupos afrodescendentes 
que constituem nossa sociedade nacional.

A escola acima citada encontra-se em um bairro da periferia do município de 
Marabá um bairro quem tem vários problemas sociais e muitos deles já até conhe-
cemos, como o tráfico de drogas, a prostituição, pobreza extrema, falta de sanea-
mento básico e água potável. Nossa escola é muito precária, com uma estrutura 
péssima fisicamente falando, pouco apoio didático pedagógico por parte do poder 
público municipal e falta de uma formação continuada mais adequada para os nos-
sos docentes em sala de aula.

Além de todos esses problemas externos e internos, temos as problemáticas in-
dividuais que cada aluno trás para dentro da escola, como abandono parental, vários 
tipos de violência doméstica, extrema pobreza, alunos com algum tipo de deficiên-
cia e que por muitas vezes os responsáveis legais se recusam buscar ajuda. Esse é o 
cenário que a educação de nosso país propõe em nosso dia a dia.

A partir de nossas experienciais na educação básica na região amazônica o que 
observamos é uma falta de diálogo com as ciências escolares e o trabalho com as 
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relações étnico-raciais na sala de aula. A lei 10.639/03 é uma política educacional 
que visa eliminar visões discriminatórias de negros e índios (MARIN, 2010).

A Geografia não tem buscado sedimentar esse diálogo e poucos são os profis-
sionais dessa ciência que buscam construir uma ponte rumo a essa proposta. Com 
certeza há uma explicação para a pouca insistência de um debate como esse no 
seio dessa disciplina escolar, mas por hora o que nos cabe é estimular os profissio-
nais dessa ciência – e de outras é claro – a se preocuparem com tamanha lacuna 
no trato dessa temática.

A primeira questão que se formou antes de iniciarmos esse diálogo entre a Ge-
ografia escolar e as relações étnico-raciais na escola, é saber por onde começamos 
nossa ação junto com os educados em sala de aula no que tange a Geografia esco-
lar no trato das relações étnico-raciais? Aí percebeu-se que teríamos vários cami-
nhos a serem seguidos nessa hora, no entanto o mais seguro foi à grade de conte-
údos da Geografia escolar, seriam os assuntos dessa disciplina que vislumbramos 
com o favorecer de nosso objetivo. Para nós esse seria o caminho mais sólido que 
por hora nos levaria a algum resultado. Agora se pergunta, por que esse caminho? 
Acreditamos que a contribuição da cultura negra, sobretudo na formação e con-
formação do estado nação brasileiro “[...] precisam ser resgatadas positivamente, 
desconstruindo imagens negativas que fizeram delas e substituindo-as pelas novas 
imagens, positivamente construídas” (MUNANGA, 2012, p. 11).

É a sala de aula justamente no momento de ensinar/aprender Geografia que 
favoreceria essa missão que nos propõem Munanga (2012).

O professor Wettstein (2008, p. 126) nos fala que a Geografia deve ter uma 
“preocupação docente preventiva, ou seja, prospectiva”. E o tema relacionado à 
cultura afro-brasileira é uma visão prospectiva de nosso povo e o futuro deles. 
Essa prospectividade é que nos motiva a trabalharmos dentro dessa perspectiva 
educadora, e isso por que acreditamos que é um meio de nos emanciparmos bem 
como nos ensina o mestre Freire (2005).

No início do ano, o primeiro assunto a ser trabalhado pela Geografia em sala de 
aula com as turmas do 6º ano foi a origem do universo, onde também buscamos 
usar a mitologia Iorubá para explicarmos a formação de nosso planeta. Esta mitolo-
gia leva o nome de uma sociedade que viveu na África ocidental há alguns séculos. 
Esse momento foi excelente para buscarmos reconstituir elementos de “africani-
dade” (CUNHA JR, 2001) nos alunos dessas turmas. Vemos que esse momento foi 
bastante proveitoso, pois eles ficaram curiosos em torno da mitologia Iorubá. Foi 
um momento de muitas perguntas e até hesitação, momento esse que abriu uma 
porta para falarmos de África e de suas sociedades sem nenhum estereótipo.

Após esse momento de diálogo com os alunos em torno dessa temática, procu-
ramos desenvolver uma atividade prática e o que escolhemos foram jogos de ta-
buleiros que retratasse a mitologia Iorubá de criação do mundo. Foi um momento 
prazeroso com eles, é uma faixa etária que contribui muito para o trabalho em arte 
como esse. Eles mesmos desenharam os personagens da história, criaram o cená-
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rio, a narrativa, o percurso que seria usado pelo jogador, as cores do jogo, entre 
outros. O material final ficou muito bom.

Tivemos limites relacionados nessa atividade que foi o uso de algumas ferra-
mentas como impressão de atividades, materiais pedagógicos como papel, lápis de 
cor, tinta de uso escolar, régua, entre outros, contudo adquirimos a partir de recurso 
particular. Houve também uma falta de espaço mais adequado para se fazer a ati-
vidade prática na hora da confecção dos jogos, um espaço com boa luminosidade, 
arejado e com moveis escolares adequados para esse trabalho.

Avançamos bastante nessa tarefa, mas um dos principais entraves encontrados 
deu-se devido à possibilidade de concretização das atividades em desenvolvimen-
to e maior aprofundamento no que concerne aos jogos, pois a rede municipal de 
ensino encontrava-se em greve de professores, dificultando assim o encerramento 
de nossa atividade. Contudo, estamos com o projeto ainda em aberto e em faze 
de conclusão dessa pesquisa, que incluirá ainda a inserção de jogos eletrônicos, 
conforme planejamento que vem sendo realizado junto à equipe executora, assim 
como o desenvolvimento de ações que fortaleçam ainda mais a interdisciplinari-
dade, bem como a interação com agentes que exercem um papel não formal na 
educação, a exemplo de capoeiristas, rappers, entre outros sujeitos atuantes na 
difusão e construção da cultura afro- brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se observou nessa fase do projeto é que há possibilidades mais concretas 
para se iniciar o aprendizado em educação para as relações étnico-raciais a partir 
da Geografia escolar. Nossa pesquisa ainda se encontra em andamento e por hora 
seria cedo demais darmos um fim em nossos resultados, mas já visualizamos bons 
momentos no processo de ensino/aprendizagem com as relações étnico-raciais.

O PAPIM se mostrou um projeto excelente que auxiliou nessa discussão além de 
promover o diálogo direto entre escola e academia e também mostrando que exis-
tem muitas possibilidades de experienciais com a lei 10.639/03. Até o momento de 
nossa pesquisa percebemos que ainda faltam pontos que precisam ser melhorados 
e repensados, além é claro, de também a escola enquanto espaços de aprendiza-
gem fomentar essa lei e mobilizar os outros profissionais de dentro de seu espaço 
a multiplicarem essa ideia.
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ENTRE BÚZIOS, DADOS EGÍPICIOS E 
TABULEIROS: NOÇÕES DE PROBABILIDADE  
POR MEIO DO LÚDICO AFRICANOS

Gabriel Viana da Conceição
Débora Alfaia da Cunha
Amanda da Costa Chaves

INTRODUÇÃO

O trabalho apresentado articula os estudos de probabilidade com a ludicidade 
africana e afro-brasileira por meio da análise probabilística de eventos aleatórios 
envolvendo búzios, dados egípcios, jogos populares e de tabuleiros oriundo do 
continente africano. Busca-se propor atividades didáticas que estimulem a forma-
ção cultural e o combate ao racismo nas aulas de matemática.

Tal empreitada se opõe ao eurocentrismo que por muito tempo caracterizou o 
ensino de matemática. Segundo esta perspectiva, o conhecimento segue de forma 
linear e evolutiva, sendo a Europa o exemplo mais avançado de racionalidade, sen-
do os demais continentes estados anteriores de progresso social, logo, portadores 
de saberes e conhecimentos inferiores. A própria matemática não seria possível 
nessas outras sociedades, ditas “atrasadas”.

Em verdade, a matemática está presente em todas as sociedades humanas, se 
articulando as formas de compreensão e domínio da realidade. Assim, não há um 
povo “dono” desse saber e nem a expressão única de sua manifestação.

Por exemplo, a probabilidade está presente no cotidiano de todas as socieda-
des, letradas e iletradas, em especial pelas estratégias de escolhas entre eventos 
equiprováveis, como ocorre em diversos jogos de sorte. Ora, como explica Huzinga 
(2008) os jogos fazem parte da cultura de todos os povos e respondem a necessida-
de de lazer e diversão que caracterizam a vivência social humana.

Assim, historicamente, a probabilidade nasceu articulada aos jogos de azar ou 
de sorte, onde a aleatoriedade torna a competição mais emocionante e desafiado-
ra. O lançamento de dados é o exemplo mais antigo desse tipo de jogo. Contudo, 
os “dados” antigos não se parecem com os dados modernos comuns, muitas vezes 
apresentados como um hexaedro regular ou sólido geométrico composto de seis 
faces quadradas de igual tamanho.

O Tali (jogo do osso) é um ancestral do dado moderno, era formado por um osso 
de animal, provavelmente carneiros, que tinha a forma semelhante a um tetraedro 
irregular, ou seja, não tinha seus quatro lados idênticos (VIALI, 2008).
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Outro dado antigo é o utilizado no jogo de Senet, jogado pelos antigos egípcios, 
ou nos jogos de tabuleiros da família Sija al tab, considerado um dos jogos mais anti-
gos do mundo e jogado há muitos séculos pelos povos do deserto.

Apesar de fazer parte da história de todos os povos, é indiscutível que a proba-
bilidade é uma temática ainda pouca abordada pelos estudiosos até então, compa-
rado à variedade de estudos dentro da matemática. Além disso, as poucas aborda-
gens que podem ser encontradas geralmente trazem a probabilidade em conjunto 
com a estatística, como pondera Viali (2008):

A história da matemática já está razoavelmente bem estudada. 
Já não se pode dizer o mesmo sobre a estatística e a probabili-
dade. Os trabalhos realizados não se comparam aos realizados 
na área da matemática. Um complicador é o fato de que as pes-
quisas históricas quase que invariavelmente unem a estatística 
e a probabilidade. Traçar um panorama do desenvolvimento da 
probabilidade é uma tarefa complexa, pois além do material ser 
escasso, quando ele existe, invariavelmente aparece junto com 
a estatística (VIALI, L. 2008).

Assim, foi no sentido de ampliar os debates sobre o ensino e aprendizagem de 
probabilidade, bem como refletir sobre seus aspectos históricos, culturais e lúdicos 
que as ações aqui narradas se voltaram.

Tais atividades foram planejadas e realizadas pelo projeto de extensão em Ludi-
cidade africana e afro-brasileira (LAAB), vigente desde 2011 no campus universitá-
rio de Castanhal, da Universidade Federal do Pará.

O texto foca nas ações de 2019 a 2020. Nesse período destaca-se 4 ações, sen-
do duas para crianças do fundamental, uma para alunos de licenciatura e a última 
versa sobre o material didático elaborado para a oficina de 2020, voltada aos pro-
fessores do 1º ao 9º ano do ensino fundamental.

Assim, o LAAB realizou, em 2019, atividades lúdicas e pedagógicas, em duas 
escolas públicas, voltadas para o ensino de probabilidade nas séries iniciais. Nessas 
ações, utilizou-se recursos lúdicos culturalmente contextualizados na tradição dos 
tabuleiros africanos, em especial o Jogo da Hiena e jogos da família Tab, baseados 
no lançamento de dados egípcios.

Para essas escolas, foram confeccionados dados egípcios, partindo de cabos de 
vassouras cortados e pintados. Os alunos ficaram surpresos com os dados antigos 
e aprenderam como computar dos valores obtidos nos lançamentos.

Realizou-se também, em janeiro de 2020, uma oficina de probabilidade com 
uma turma do oitavo semestre em pedagogia na disciplina de estatística. Nessa 
ação, organizou-se um jogo em equipes, onde destacou-se os lançamentos de da-
dos e sua representação em número racional.

Essas três experiências culminaram na elaboração da cartilha de atividades de 
probabilidade baseadas no lúdico africano, bem como no planejamento das ofici-
nas voltadas para o estudo de probabilidade que serão ofertados em 2020/2021.
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As ações, de 2019 e de 2020, se alinham não somente a perspectiva da etnoma-
temática, mas também da valorização da negritude, cumprindo o disposto pela Lei 
10.639/03 (atualizada pela Lei 11645/08) que tornou obrigatório, em toda educa-
ção básica, o ensino de História e Cultura Afro- Brasileira, bem como as orientações 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que afirma que o pensamento probabi-
lístico deve ser exercitado desde os anos iniciais.

APORTE TEÓRICO

A pesquisa se fundamenta bibliograficamente nas contribuições de Ubiratan 
D’Ambrósio (1996; 2005) que é considerado “pai” da etnomatemática, por defen-
der a necessidade de se trabalhar a matemática de forma cultural e dinâmica. Ou-
tro autor de referência é Paulus Gerdes (2012) e suas pesquisas sobre a variedade 
de conhecimentos matemáticos encontrados no continente africano, contribuindo 
para a proposição de construção de uma educação contra o racismo estrutural.

No que se refere aos tabuleiros africanos e jogos lúdicos tradicionais desse 
continente, as obras de referencia foram de Cunha (2016; 2019). A autora apre-
senta uma variedade de jogos que podem ser explorados para a contextualização 
das atividades de probabilidade, como os que envolvem os lançamentos de dados 
egípcios ou de búzios. Para Cunha (2019), os saberes matemáticos necessitam ser 
abordados de maneira diversificada, culturalmente contextualizada e de forma a 
melhorar as relações humanas. Assim, a aula de matemática não se volta apenas 
ao desenvolvimento cognitivo, mas a educação integral do aluno, para ensiná-lo a 
viver em uma sociedade compartilhada por diversos grupos étnico-raciais. Tal edu-
cação matemática se volta para o combate ao racismo e a outras formas e intole-
rância, utilizando para isso a linguagem lúdica dos jogos e brincadeiras africanas.

Sobre, especificamente, o ensino de probabilidade, utilizamos as contribuições 
de Lopes (2008) e Brunehilde, Cordeiro e Oliveira (2018) que evidenciam a im-
portância dos estudos de probabilidade e estatística. Os autores destacam que a 
competência nessas áreas fornece uma base sólida aos alunos, pois os auxilia no 
desenvolvimento tanto de conteúdos matemática quanto em ouras disciplinas, 
como a Biologia e as Ciências Sociais. Além dessa perspectiva, explicam os autores, 
é preciso compreender o mundo a que estamos submetidos hoje, caracterizado por 
rápidas mudanças, sendo imprescindível o conhecimento de probabilidade para a 
tomada de decisões.

Utilizou-se ainda as contribuições de Oliveira; Madruga (2019) que evidenciam 
as relações entre a Matemática e o Candomblé por meio da análise probabilística 
de caídas de mão no jogo de búzios. Este estudo foi utilizado para a compreensão 
das características matemáticas e ritualísticas do jogo em religiões de matriz afri-
cana.

Importa destacar que todos as atividades propostas se fundamentam nas dire-
trizes da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que, nas competências gerais 
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destaca a importância do currículo escolar “ valorizar e utilizar os conhecimentos 
historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para en-
tender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção 
de uma sociedade justa, democrática e inclusiva”(BNCC, 2017).

Especificamente sobre os conteúdos de probabilidade, a BNCC destaca a neces-
sidade do desenvolvimento do pensamento e vocabulário dessa área, desde dos 
anos iniciais, com o uso das afirmativas: “acontecerá com certeza”, “talvez acon-
teça”, “é impossível acontecer”, “pouco prováveis”, “muito prováveis”, “imprová-
veis” e “impossíveis”. Além disso, o aluno deverá aprender a solucionar problemas 
de probabilidade em jogos lúdicos e situações do dia a dia, bem como ter o do-
mínio da representação da ocorrência de eventos aleatórios, na forma de fração, 
percentual ou número decimal.

METODOLOGIA

Metodologicamente, a ação extensionista se dividiu em três momentos: a pes-
quisa bibliográfica, a elaboração de material e recurso didático e, por fim, a realiza-
ção de oficina de formação sobre a temática.

Na pesquisa bibliográfica, como dito utilizou-se autores que valorizam a in-
terculturalidade na compreensão de fenômenos matemáticos, como D’Ambrósio 
(1996; 2005), Paulus Gerdes (2012), Cunha (2016; 2019), Lopes (2008), Brunehilde, 
Cordeiro e Oliveira (2018) e Oliveira; Madruga (2019), bem como as orientações da 
BNCC (2017).

No que se refere a elaboração do material didático, esse foi organizado de 
modo a contextualizar as atividades de probabilidade propostas. Nesse processo, 
as situações-problemas foram adaptadas de questões “mais tradicionais” de livros 
da educação básica e do ENEM. Assim, por exemplo, atividades que envolviam pro-
babilidades de lançamentos de moedas foram adaptadas para as jogadas de búzios. 
Questões sobre dados de 6 lados, para problematizar probabilidade de resultados 
em dados egípcios etc.

Importa destacar que no planejamento inicial das novas oficinas de 2020, as 
atividades seriam construídas e solucionadas em atividades lúdicas presenciais. 
Todavia, em decorrência da pandemia do COVID- 19 a versão final da oficina para 
2020 foi reformatada para ser ministrada online, na modalidade de videoconferên-
cia (plataforma Google Meet) e com o auxílio de software dinâmicos (o Scratch).

RESULTADOS E ANÁLISE

Em relação aos resultados obtidos, pode ser observado que os jogos de tabuleiros 
africanos, búzios e dados egípcios alcançaram as expectativas em todas as inter-
venções realizadas, tanto em 2019 quanto em 2020, comprovando a possibilidade 
de articulação entre a educação matemática, a ludicidade e a interculturalidade. 
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Trilogia essa que colabora no processo de desconstrução de preconceitos raciais e 
de valorização da cultura negra.

Assim, os resultados das diferentes ações destacaram a promissora contribui-
ção do lúdico na aquisição dos saberes matemáticos, tanto das crianças quanto dos 
professores.

As oficinas de 2019, realizadas em duas escolas com as turmas de ensino fun-
damental permitiu aproximar a cultura lúdica africana com os estudos de probabi-
lidade, permitindo as crianças pensar, dialogar e aprender brincando. Na primeira 
escola foi utilizado um jogo de origem africana, denominado “jogo da hiena”, oriun-
do do Magrebe, região noroeste da África. Tal jogo foi primeiramente catalogado 
por R. Davies (1925) e incluído no ebook de Cunha (2019), entre os jogos com dados 
egípcios. Os dados surpreenderam as crianças, mas essas conseguiram compreen-
der a forma de contagem das pontuações obtidas no lançamento dos dados.

Além do desafio da corrida em si, o jogo possui conceitos ma-
temáticos interessantes para os alunos dos anos iniciais, como 
a soma das moedas conseguidas para pagar as taxas cobradas 
durante o jogo, a multiplicação por 2, que ocorre quando a hiena 
surge no tabuleiro, a diferenciação de números pares e impares 
etc. (Cunha, 2019).

Outro jogo trabalhando em oficinas pedagógicas, foi o Sija el Tab, também jo-
gado com os dados egípcios. O jogo se caracteriza como um jogo de sorte, pois 
é difícil planejar jogadas uma vez que a movimentação depende dos resultados 
obtidos nos dados.

Os dados egípcios se constituem em bastões cilíndricos cortados ao meio de 
forma longitudinal. Cada cilindro gera dois dados. Tradicionalmente esses dados 
são feitos de bambu cortados ao meio. Na adaptação para as oficinas lúdicas, uti-
lizou-se pedaços de cabo de vassoura, de 15 a 20 cm, cortados no sentido do com-
primento.

Após todos os processos necessários de explicações teóricas e prática do jogo, 
foi conduzido um momento para que as crianças pudessem jogar e se divertir 
aprendendo alguns conceitos da matemática, como o principal foco desta pesqui-
sa, a probabilidade.

A atividade de formação em probabilidade, com uso de jogos de dados, minis-
trada para futuros professores, também evidenciou a importância do tema para 
dirimir dúvidas e incertezas que os discentes de pedagogia possuíam em relação ao 
assunto. A atividade utilizou dois dados de seis lados confeccionados em tamanho 
gigante. A turma foi dividida em dois grupos e desafios foram propostos. A avalia-
ção dos cursistas foi positiva e demonstrou a força formativa da atividade lúdica no 
ensino de matemática. Além disso, foi feito algumas análises de como seriam esses 
jogos utilizando elementos da Cultura africana, como dados egípcios e búzios.
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A última atividade relatada refere-se à elaboração da apostila para o curso sobre 
matemática e interculturalidade. A apostila sintetizou as ações já vivenciadas nas 
oficinas anteriores, bem como apresentou adaptações de problemas matemáticos 
utilizando búzios e dados egípcios.

Na apostila, para a contextualização lúdica do jogo de búzios, utilizou-se as brin-
cadeiras Dosu, originária de Benin, e Igba-ita, da Nigéria. Ambos os jogos foram re-
tirados de Cunha (2016) que apresenta adaptações de brincadeiras africanas para 
uso em turmas escolares.

O Dosu, é um jogo de sorte e de esconder, com seis participantes. Um dos jo-
gadores é o chefe e deve montar cinco montes de areia e esconder em um deles 
um búzio. Ao sinal, os cinco jogadores correm e colocam a mão sobre um monte. 
Quem escolher o monte com o búzio perde e sai da brincadeira. Tal jogo foi utili-
zado para apresentar as probabilidades, de ganhar e perder, em fração, número 
decimal e percentuais.

O Igba-ita é um jogo de sorte e lançamento de búzios. Cada jogador possui vinte 
pedrinhas e a cada rodada deve apostar uma pedra. Para ganhar todas as pedras 
apostadas o jogador deve lançar quatro búzios. Se todos os búzios lançados caírem 
de forma alternada – alguns virados para cima e outros para baixo, o jogador ga-
nha e pode continuar jogando. Contudo, se todos os búzios caírem com a abertura 
para cima ou todos com a abertura para baixo, o jogador perde a pedra apostada e 
passa a vez. Como pode-se perceber, esse jogo apresenta maiores possibilidade de 
análise de probabilidades, em termos de ganhar ou perder.

Além disso, realizou-se adaptações de situações problemas tradicionalmente 
analisados com moedas, trocando-as por búzios. Essa substituição foi possível pela 
característica binaria do lançamento de búzios. Como na moeda, só há duas possi-
bilidades como resultado do lançamento: o búzio cai aberto ou fechado.

Para tornar mais prática a atividade no curso online, foi organizado um peque-
no jogo de lançamentos de búzios no Scratch, que se constitui em um software de 
elaboração de atividades lúdicas digitais.

Importa destacar que a contextualização das atividades matemáticas com o 
jogo de búzios permite colocar em debate o respeito as religiões de matriz africana.

No que se refere as atividades com dados egípcios, essas foram adaptadas de 
exercícios que partiam na análise de probabilidade de dados de 6 lado.

Pelo exposto, os resultados evidenciam que as aulas de matemática podem ser 
momentos lúdicos e de inclusão sociocultural, momentos de exercício de um saber 
que busca o ensino do respeito, da tolerância e da valorização da ancestralidade 
negra do povo brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos em cultura africana e afro-brasileira foram regulados pela Lei 10.639 
e, posteriormente, pela 11.645/2008, que tornaram obrigatório o ensino de história 
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e cultura africana, afro-brasileira e indígena nas escolas, em todo o currículo da 
educação básica. Tal esforço legal caminha no sentido de combater o racismo es-
trutural que caracteriza a sociedade brasileira.

Nessa empreitada, surge a elaboração de uma pedagogia antirracista para todas 
as áreas curriculares. a disciplina de matemática não pode se furtar a essa tarefa.

Além disso, pensar em novas metodologias culturalmente significativas para o 
ensino de matemática, pressupõe também combater as metodologias de ensino de 
passivo e coercitivo que resultaram na aversão comum aos estudos matemáticos 
encontrada em uma boa parte das pessoas. Assim, uma matemática culturalmente 
contextualizada e com elementos do cotidiano facilitam a comunicação pedagógi-
ca do conhecimento matemático entre professores e alunos, tirando o olhar nega-
tivo sobre essa disciplina, tradicionalmente baseada no algebrismo e, assim sendo, 
complexa demais para ser compreendida.

Podemos, então, definir o algebrismo como um conjunto de 
teorias intricadas; de problemas complicados, sem a menor 
aplicação; uma coletânea de cálculos numéricos trabalhosos, 
reloucados, dos quais o estudante pouco aproveita; um mundo 
de questões fora da vida real; de inúmeras demonstrações lon-
gas, complexas, cheias de sutilezas, enfim, é tudo o que o pro-
fessor apresenta em Matemática, fora dos objetivos reais dessa 
Ciência, com finalidade única de complicar, dificultar e tornar 
obscuro o ensino da Matemática, apenas para mostrar que tal 
ciência é imensamente complexa e acessível a poucos “ilustres” 
estudantes, o que é uma grande mentira! (FRAGOSO, 2001)

Por todo o exposto, conclui-se que os trabalhos descritos alcançaram os objeti-
vos previamente fixados, de elaboração de propostas lúdicas e culturalmente con-
textualizadas para o ensino de matemática, especificamente, para os conteúdos 
de probabilidade. As ações afirmam a convicção de que se não podemos mudar 
o passado colonial, racista e escravocrata no qual nasceu a sociedade brasileira, 
podemos aprender com seus horrores e também com as práticas de resistência de 
homens e mulheres, de povos negros e indígenas, e mudar o presente das relações 
étnico-raciais, rumo à construção de uma nova sociabilidade, baseada no respeito, 
na democracia e na valorização da diferença.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2017.

BRUNEHILDE, Carina; CORDEIRO, Nilton José; OLIVEIRA, Francisco Robson . Jogando com 
Probabilidade e Estatística, 2018.

CUNHA, Débora Alfaia da. Brincadeiras africanas para a educação cultural. Castanhal, PA: 
Edição do autor, 2016.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

190

CUNHA, Débora Alfaia da. Diversidade, ludicidade e aprendizagem matemática: ativida-
des interculturais na escola. Editora DAC. Castanhal. 2021. (No prelo).

CUNHA, Débora Alfaia da. Mancalas e tabuleiros africanos [recurso eletrônico]: contri-
buições metodológicas para educação intercultural. 1. ed. -- Castanhal, PA : Ed. do Autor, 
2019.

D'AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação Matemática. Da Teoria à Prática. 7ª Edição. Campinas: 
Papirus, 1996.

D'AMBRÓSIO, Ubiratan. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. Revista Educação e 
Pesquisa, São Paulo, v. 31, p. 99-120, 2005.

FRAGOSO, W. C.. O medo da matemática. Educação (UFSM), v. 26, p. 95-109, 2001

GERDES, P. Incorporar ideias matemáticas provenientes da África na educação matemáti-
ca no Brasil? Quipu, 14 (1), 2012.

HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: o Jogo como Elemento na Cultura (1938). São Paulo: 
Perspectiva, 2008.

LOPES, C. E. O ensino da estatística e da probabilidade na educação básica e a formação 
dos professores. Cadernos CEDES, v. 28, p. 57-73, 2008.

MELO, Thiago Brañas de et al. O Programa Etnomatemática como Humanizador do Ensino, 
XIII CIAEM- IACME, Recife, Brasil, 2011

OLIVEIRA, Fabrício de Souza de. MADRUGA, Zulma Elizabete de Freitas. Etnomatemática 
e candomblé: a mística numérica por trás dos ritos. Revista Educação e matemática em 
foco. v. 7, n. 2, 2018.

VIALI, L.; Algumas Considerações Sobre a Origem da Teoria da Probabilidade. REVISTA 
BRASILEIRA DA HISTÓRIA DA MATEMÁTICA, v. 8, p. 85-97, 2008

AUTORIA

Gabriel Viana da Conceição
Universidade Federal do Pará
E-mail: vianagabriel2001@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/2903027756754256

Débora Alfaia da Cunha
Universidade Federal do Pará
E-mail: alfaiadacunha@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5185243715966314

Amanda da Costa Chaves Universidade Federal do Pará
E-mail: amandacostachaves15@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/7693904477226846



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

191

FORMAÇÃO DOCENTE: EXPERIÊNCIAS A PARTIR 
O NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIRO – 
NEAB AYÓ
Gustavo Pinto Alves da Silva

INTRODUÇÃO: PRIMEIRAS PALAVRAS

O trabalho que aqui apresento, é um fragmento da minha dissertação de mes-
trado defendida em 2019. Nesta pesquisa, os esforços se concentram em analisar a 
trajetória histórica, política e pedagógica que marca a criação do Núcleo de Estudos 
Afro-Brasileiros (NEAB) dentro de uma escola de ensino fundamental, bem como 
refletir acerca das ações que impactam no cotidiano de alunos, professores, comu-
nidade do entorno, com vistas à uma formação antirracista.

O meu interesse pelo tema formação de professores no campo étnico-racial teve 
sua origem navida acadêmica, perpassando diferentes disciplinas, masacentuou-se 
commeuingressonocargo de professor na Rede Municipal de Educação do Rio 
de Janeiro (2011), facilitou a compreensão de desafios impostos pela diferença e, 
consequentemente, de enfrentamentos das demandas da escola pública. Nas pes-
quisas sobre experiências teóricas-práticas sobre relações raciais Maria Elena Viana 
Souza destaca que

Há de se percorrer ainda um longo caminho para que o profes-
sorado, como categoria, compreenda a importância de sua prá-
tica e se dispa da ingenuidade de acreditar na neutralidade do 
seu trabalho, de suas ações e de sua postura. (2009, p. 64)

Nos estudos de Cavalleiro (2001, 2005), Gomes (2002) e Souza (2009) as autoras 
destacam práticas discriminatórias vivenciadas por estudantes negros no cotidiano 
escolar, como os xingamentos, asofensasao seupertencimentoracial, osapelidos eas 
formasdiversas de segregação que dificultam sua plena convivência, bem como o 
bom desempenho desse segmento populacional no espaço de educação formal.

Foi de grande importância para educação e sociedade, a efetivação da Lei 10/639 
aprovada em 2003 pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da repú-
blica, à época, Luiz Inácio Lula da Silva. A lei em questão legitima a obrigatoriedade 
do estudo da história e da cultura africana e afro-brasileira nos currículos de todas as 
escolas do país. Sua criação contribui para a consolidação de um momento histórico 
de debates e tomada de consciência do racismo à brasileira dentro da sociedade.

Não há dúvidas de que a implementação da lei 10.639/03 no currículo escolar 
é de grande importância na promoção de práticas docentes que colaborem com 
uma nova forma de conceber a história e a cultura africana e afro-brasileira, assim 
como atuar na ruptura de práticas preconceituosas e racistas na formação do aluno, 
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promovendo o respeito às diferenças. Entretanto, faz-se necessários a efetivação e 
formação desses profissionais para incorporação no cotidiano escolar.

Pensando com Cavalleiro (2005), podemos destacar a fala da autora sobre a 
postura dos profissionais da educação em relação à manutenção ou não da prática 
do racismo. Nesse sentido, chama a atenção para o fato de que todos os profissio-
nais de educação, que colaboram, inconsciente ou conscientemente, para a manu-
tenção e a propagação do racismo, para a discriminação racial e o preconceito no 
cotidiano escolar, devem se autoquestionar quanto sua atuação como profissional 
da educação. É necessária uma abordagem sobre as relações étnico- raciais e edu-
cação por parte dos professores de formaconsciente.

Isso aponta para a urgência de formação em serviço, não sendo mais possível 
que tal discurso fique somente no plano das ideias; assim, faz-se urgente avançar no 
debate, na efetivação da lei 10.639/03. Somente a partir da reflexão e de práticas 
pedagógicas efetivas, que considerem a realidade educacional posta, é que a escola 
conseguirá colaborar napromoção da igualdade racial.

TRILHAS E SOBREVOO: LÓCUS DA PESQUISA

A rede municipal de educação do Rio de Janeiro está dividida em 11 Coorde-
nadorias Regionais de Educação – CREs , distribuídas por toda região da Cidade 
do Rio de Janeiro. Cada coordenadoria é responsável pelo apoio técnico-pedagógico, 
pela administração predial e financeira de um conjunto de escolas circunscritas em 
determinados bairros cariocas. As CREs funcionam como mediadoras entre essas 
escolas e o órgão central –a SME.

Cabe destacar, que a rede municipal de educação do Rio de Janeiro é a maior da 
América Latina. Dessa forma, demanda de grandes problemas, que vão, na maioria 
das escolas, da estrutura física ao pedagógico, uma vez que cada escola tem sua 
demanda específica.

A Escola Municipal Clementino Fraga, como mencionado no início deste traba-
lho, está localizada no bairro de Bangu, Zona Oeste da Cidade do Rio de Janeiro. 
Sua coordenação é feita pela 8ª CRE, que atende o maior número de escolas da 
rede municipal, mais especificamente 186 unidades de ensino, com grande parte 
localizada em comunidades de baixo poder aquisitivo e desenvolvimento social. 
A Escola pesquisada está inserida num contexto de grande violência, próxima a 
áreas conflagradas pelo tráfico de drogas e por confrontos policiais. As famílias 
apresentam baixa renda e escolaridade. A maioria é beneficiada por programas 
governamentais, como o Bolsa Família e o Cartão Família Carioca.

Por que esta escola foi escolhida para pesquisa?

É no contexto de necessária qualificação dos profissionais de educação que atu-
am nesta unidade escolar, um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros – NEAB AYÒ (Ayò 
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é uma palavra na língua yorubá que significa alegria) foi criado, a fim de cada vez 
mais ganhar força pensando a promoção da igualdade racial.

Nesse caminhar, o NEAB tem feito esforço no sentido de proporcionar o debate 
sobre a população negra dentro da sociedade e da escola, possibilitando a am-
pliação do entendimento de alunos, professores e demais funcionários que fazem 
parte do espaço escolar. Acreditamos que todos os envolvidos são potenciais multi-
plicadores de combate racial dentro da escola. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro 
(NEAB) da Escola Municipal Clementino Fraga foi criado em 10 de abril de 2015.

O NEAB busca trabalhar a partir da construção coletiva de medidas e ações 
dentro do espaço escolar que promovam a igualdade racial, a eliminação da discri-
minação no ambiente escolar e a coparticipação nas atividades dos professores no 
ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana – colaborando na seleção de 
conteúdo/atividades/procedimento de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, as 
atividades desenvolvidas pelo núcleo de estudos têm contribuído para a efetivação 
da lei 10.639/03 no currículo da escola, proporcionando um espaço interdisciplinar 
de discussões sobre a questão racial na sociedade e na escola.

Várias são as atividades desenvolvidas pelo núcleo, porém neste trabalho nosso 
foco são as narrativas dos professores a respeito da formação em serviço que o 
NEAB oferece. Estas formações vêm colaborando com a formação inicial e continu-
ada de professores em educação das relações etnicorraciais, bem como elaboração 
de materiais didático específico para uso em sala de aula, sobre Educação das rela-
ções Étnico-Raciais e história e cultura afro-brasileira e africana.

SUJEITOS QUE NARRAM: EXPERIÊNCIAS DOCENTES A PARTIR 
DO NEAB -AYÒ

A ideia de fazer a pesquisa sobre o NEAB surgiu como uma possibilidade de 
buscar nas inter-relações aquilo que pode nos ajudar a pensar na formação de pro-
fessores, numa educação antirracista– apartir das potênciase das fragilidades dessa 
experiência. Comoestafoiumapesquisa que buscou a experiência, os acontecimen-
tos dos envolvidos, trabalhamos com fragmentos, vestígios deixados pelos entre-
vistados.

Todas as narrativas foram filmadas durante o mês de junho e aconteceram na 
escola. Entre os dispositivos de recolhimento de informações desta pesquisa um 
documentário foi gravado pelo Laboratório de estudos e aprontos multimídia-LE-
AM, assim como pelo estudo de outros documentos (portfólio, caderno de campo) e 
pelas pistas deixadas nas relações e situações vividas no cotidiano da escola. No do-
cumentário foram entrevistados 7 (sete) professores da escola. Infelizmente, em 
função do tempo corrido que o espaço escolar oferece, não foi possível entrevistar 
todos os docentes que lá atuavam. Aproveitar este material trouxe a oportunidade 
de ouvir o colega relatar coisas que são ditas. Talvez naminhapresençainformações 
fossem supridas.

Com Benjamin (1994, p.37), podemos compreender a narrativa ao passo que a 
mesma é interlocutora das experiências. O autor destaca que: “um acontecimento 
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vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o aconte-
cimento lembrado é sem limites porque é apenas uma chave para tudo o que veio 
depois”.

Com as palavras de Benjamin, entendemos que as narrativas tomam uma for-
ma muito ampla, não estão se referindo apenas ao campo das lembranças já defini-
das, acabadas, uma vez que ao passo que são narradas, acabam por serem vividas 
novamente, reconstruídas. Esse processo é possibilitado pelo fato de suas carac-
terísticas abertas, comunicativas, relaciona-se com a forma de abranger as sub-
jetividades do homem, e nesse sentido as narrativas são utilizadas como técnica 
metodológica nas pesquisas científicas.

Trazer as narrativas dos professores tem sido um grande espelho para minha 
formação. Sou tão sujeito deste trabalho em quanto eles. Suas narrativas são as 
minhas narrativas. Colocar as histórias até agora narradas neste trabalho, não foi 
tarefa simples. Exigiu de mim uma série de emoções que não saberia descrever 
aqui. Talvez alguns adjetivos possam expressar melhor: compromisso, sensibilida-
de, ética, angústias, etc. Nessas histórias, encontram-se registros de vida, modos 
de como se colocar no mundo, de aprender e ensinar, os conflitos sociais que nos 
formam enquanto sujeitos ativos de uma sociedade e que constitui as nossas tra-
jetórias. As histórias aqui apresentadas trazem-me a reflexão de como nos consti-
tuímos na relação com outro.

A fim de evitar desperdícios ou mesmo de tentar conter a vontade de captar 
tudo ao meu redor, senti a necessidade de tentar diarizar meu dia a dia, este do 
cotidiano escolar, muitas vezes desprezado. A intenção foi de ampliar a percepção 
dos efeitos da pesquisa em mim e para a própria pesquisa. Para tanto, adotei o que 
gosto de chamar de diário do cotidiano. A necessidade de diarizar nasce da vontade 
de seguir por um caminho que está em constante modificação.

O corpo docente ouvido durante a pesquisa do mestrado, diz ao evocar nas 
inter-relações aquilo que pode nos ajudar a pensar na formação de professores, 
numa educação antirracista – a partir das potências e das fragilidades destas expe-
riências. Nos possibilita pensar e discutir na rede de direitos e condições negadas 
ao negro, como seu próprio lugar dentro da sociedade. Os apontamentos feitos 
nas narrativas, nos possibilitam pensar no desafio de (re)construção da identidade 
negra dentro do espaço escolar como parte da luta, com vistas a uma transforma-
ção da sociedade. Acredito nisso por mais insano que possa parecer, mas é o que 
mantém viva a minha luta. Para mim foi emocionante ouvir e ler cada narrativa 
ofertada por meus colegas professores. Essas falas se constituem como parte dos 
embates presente que enfrentamos e ainda enfrentaremos dentro do campo edu-
cacional.

Não seria leviano da minha parte afirmar que a escolha de trabalhar narrativas, 
contemplou o que buscava estar nesta pesquisa; ou seja, uma fonte que debruçou 
em ouvir e transcrever como esses professore/as, pensam sobre o NEAB, bem como 
suas práticas se cruzam com as do Núcleo. Esta opção tornou-se um objeto valioso 
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enquanto instrumento de investigação. Ajudou-me para além de uma compreen-
são sobre como construir um pensamento didático de uma prática do cotidiano. 
Despertou-me para um olhar mais humanizado de alguém que divide grande parte 
de sua vida comigo. Histórias de vidas, aqui, não são dados estatísticos ou simples 
resultado de uma pesquisa.

Como já abordado acima, o NEAB AYÓ tem funcionado com mais frequência 
na formação de professores da escola. Causou-mesurpresachegaraestaconclusão 
duranteo processo de ouvir as narrativas, uma vez que, como já pontuado, o nú-
cleo surge com o objetivo principal de trabalhar com os alunos as questões étnico-
-raciais. No entanto, quando perguntei aos professores, quais as contribuições do 
NEAB AYÓ para a formação deles durante este ano, responderam:

Das contribuições do NEAB para minha formação, considero primordiais as con-
versas, sempre que o tempo permite, na sala dos professores, como também as 
leituras ofertadas, as reflexões sobre os trabalhos proposto aos alunos.

Das contribuições do NEAB para minha formação, considero pri-
mordiais as conversas, sempre que o tempo permite, na sala dos 
professores, como também as leituras ofertadas, as reflexões 
sobre os trabalhos proposto aos alunos. Professora Célia Regina

O contato com o NEAB na Clementino Fraga trouxe a mim uma 
inquietude e uma preocupação diante do que apresento ao meu 
aluno. Minha prática era contaminada por falas preconceituo-
sas que eu reproduzia de forma mecanizada. Hoje me preocupo 
mais com relação a isso.
Professora Marilene

Ajudou muito. Hoje penso o folclore de maneira mais ampla, in-
cluindo as manifestações afro-brasileiras. Refletir sobre letras de 
cantigas tradicionais e expressões cotidianas de cunho racista.
Professora Elisa

Tenho aprendido muito. Sobretudo, o verdadeiro significado de 
expressões populares de cunho racista.
Professor Renato

O NEAB abriu minha visão para a questão afro-brasileira dentro 
da escola. Principalmente no trabalho de conscientização dos 
alunos desde muito pequenos. O aluno se reconhecer e se acei-
tar, além de aceitar e reconhecer o outro dentro da sociedade.
Professora Isabelle

Além de trazer informações pertinentes e importantes para o 
nosso conhecimento, formação e trabalho pedagógico na UE,o 
NEAB contribui muito com os projetos, ações e intervenções di-
retas e indiretas, facilitando às crianças conhecer e ter contato 
com aspectos culturais e temáticas que são pouco abordadas no 
âmbito escolar. Assim contribui para a prática de conscientiza-
ção social e cultural, valorização e respeito.
Professora Taís
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Conforme destaca os professores em suas narrativas, o NEAB AYÓ apresenta-se 
como colaborador em sua formação em serviço, contribuindo com suas práticas a 
respeito de uma educação para relações étnico-raciais, muitos dogmas e concei-
tos racistas são desconstruídos com os momentos de troca. Alguns docentes rela-
tam que antes das intervenções propostas pelo Núcleo, tentavam fazer algo para 
combater o racismo (atividades ou vícios impregnados nas falas) durante suas in-
tervenções. Atualmente, segundo esses professores, ao observarem criticamente 
essas intervenções, enxergam nelas falas do senso comum, ou pior, percebem que 
acabavam, por vezes, reforçando o preconceito. Recordam-se que, muitas das ve-
zes, em datas comemorativas, colocavam o negro de forma subalternizada ou que 
aceitava de forma passiva todos os mandos dos senhores e castigos dos capatazes.

O trabalho que é desenvolvido na escola não se dá a partir da imposição, mas 
sim a partir do envolvimento das pessoas, pelo que toca o outro, pelo que sensibi-
liza. Talvez não seja possível trazer uma descrição precisa de como acontece essa 
sensibilização. Mas buscamos sempre refletir junto aos demais professores quanto 
as nossas propostas de atuação e aos textos sugeridos para leitura. Apontamos que 
não podemos desconsiderar as questões que envolvem as relações étnico- raciais 
nas escolas e na sala de aula. Afinal, a maioria dos nossos alunos são negros, isso 
aponta para necessidade de se (re) pensar as práticas pedagógicas, buscando sem-
pre caminhos que atendam a uma educação para as relações étnico-raciais.

Esse diálogo se faz importante, uma vez que cada docente envolvido nesse pro-
cesso é também, além de professor, pesquisador. Sem pretensões futuristas ou 
palavras de autoestima, acreditamos no poder do diálogo. A cada dia estamos (re) 
elaborando novas possibilidades de trabalho com nossos professores. Muitas ve-
zes focamos as práticas nas atividades, até por um pedido do grupo, mas acredita-
mos que uma formação mais científica – que aborde a história da África, a questão 
social do negro no Brasil, a construção de ideologias para extermínio do negro 
na sociedade, as formas de resiliência da população negra, dentre outros tópicos, 
também colaboram muito para o aprofundamento das questões que envolvem o 
negro na sociedade. Esses temas são tocados no geral, entre um recreio e outro, 
uma conversa rápida no corredor, na mesa na hora do almoço, etc.

Sem falsas pretensões, acredito que a experiência exercida pelo NEAB AYÓ, 
pode servir de modelo para pensar e até mesmo reconfigurar os currículos de for-
mação de professores da educação  básica.  Debater  relações  étnico-raciais  e  
formação  de  professores/as,  não  deve  ser  um trabalho realizado esporadi-
camente. Demanda uma nova postura profissional, uma nova visão das relações 
que circulam no cotidiano da escola e na carreira docente, bem como o respeito e 
reconhecimento da diversidade (GOMES, 1995).

Fazer da discriminação racial (aqui entendida como a realidade dos sujeitos- as 
práticas sofridas no cotidiano) um ponto de partida para refletir juntos aos alunos 
sobre o problema, isso proporciona uma ação educativa, que trabalha dentro dos 
princípios aos quais defendemos e acreditamos que pode ajudar na construção de 
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uma educação comprometida com a sociedade. Uma “escola para todos” e em que 
“todos são diferentes” exige de cada professor e professora, de cada direção, de 
todo corpo administrativo, a capacidade e a flexibilidade para inovar na linha de 
um paradigma que proporcione o eixo e a mudança, sem “despersonalizar”.
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A ARTE VISUAL AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA: APROPRIAÇÕES E 
SIGNIFICADOS NO ENSINO DE ARTE
Fernanda Fares Lippmann Trovão

INTRODUÇÃO

A pesquisa em questão verificou as apropriações realizadas por professores e 
professoras de arte da educação básica de Curitiba nos anos finais do ensino fun-
damental, a partir de imagens de obras de artes visuais africanas e afro-brasileiras. 
Dirige-se principalmente àqueles(as) interessados(as) na inclusão e nos desdobra-
mentos da discussão sobre a dinâmica das relações étnico-raciais a partir de obras 
de artes visuais no contexto escolar, professoras e professores de arte especifica-
mente, e à comunidade científica como um todo.

Esta investigação é derivada da dissertação de conclusão de mestrado em edu-
cação da pesquisadora1, realizada entre os anos de 2017 e 2019, e contou com a 
participação de 16 docentes com diferentes formações e tempo de atuação na 
Rede Municipal de Ensino de Curitiba, regentes da disciplina de arte. Inicialmente 
os participantes responderam questionários investigativos e, num segundo mo-
mento, foram realizadas entrevistas em grupos com parte destes(as) professo-
res(as).

Em decorrência deste processo de coleta de dados foi possível analisar signifi-
cados abordados em sala de aula e a compreensão em relação às imagens. Assim 
a pesquisa verificou principalmente uma visualidade racializada entre os (as) do-
centes do componente de uma forma geral, uma vez que, no contexto da discus-
são das relações étnico-raciais e das atribuições  previstas pela lei 10.639/2003, a 
forma de ver as imagens de obras de arte africanas e afro- brasileiras pelo grupo 
mostrou uma organização racialmente hierarquizada.

APORTE TEÓRICO

O trabalho se situou no campo do ensino das artes visuais e vai de encontro às 
proposições para uma educação antirracista, com base nos estudos da Erer – Edu-
cação para as Relações Étnico-Raciais - e nas diretrizes curriculares da legislação 
que determinam a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira nos espa-
ços educacionais, conforme a lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003) e o Parecer 003/2004 
(BRASIL, 2004).

1 TROVÃO, Fernanda Fares Lippmann. A Arte Visual Africana e Afro-Brasileira na Educação 
Básica (apropriações e significados no ensino de arte). 185f. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019.
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A discussão contemplou a cultura visual e o conceito de visualidades no âmbi-
to da educação e do ensino de arte, segundo Fernando Hernándes (2000; 2007) 
e Raimundo Martins (2008; 2014; 2018), onde as artes visuais são consideradas 
artefatos que mediam significados culturais e podem desta maneira participar da 
educação de forma crítica e inclusiva, rompendo com concepções universais na 
forma de ver.

Utilizou os pressupostos que envolvem o conceito de racialização e as carac-
terísticas para os tipos de racismo no Brasil, conforme Nilma Lino Gomes (2005; 
2013; 2017), Kabengele Munanga (2003) e Valter Roberto Silvério (1999), compre-
endendo as ideias sobre raça e racismo e as proposições para as políticas afirmati-
vas na educação, bem como as concepções quanto os saberes e contribuições da 
população negra, características e as relações na sociedade brasileira.

Sobre a arte africana e afro-brasileira, a pesquisa se fundamentou principal-
mente nos estudos novamente de Munanga (2006; 2018) e de Roberto Conduro 
(2007), criando um diálogo sobre as concepções estéticas tradicionais africanas, re-
lações históricas e sociais, representações e individualidades artísticas que abran-
gem e problematizam a temática, construindo assim uma abordagem teórica que 
analisa a perspectiva da legislação para o componente de arte na educação básica.

APRESENTAÇÃO

A pesquisa problematizou as apropriações realizadas por professoras e profes-
sores da disciplina de arte do ensino fundamental nos anos finais, atuantes na rede 
municipal de ensino de Curitiba, a partir de obras de artes visuais compreendidas 
como africanas e afro-brasileiras e sua relação com a lei 10.639/2003.

Tendo como referência a ação da legislação nas escolas, observou a compreen-
são sobre a definição de arte africana e afro-brasileira na linguagem visual, o uso 
e discurso a partir destes exemplos na prática pedagógica bem como as relações 
com o ensino de arte, especificamente no ensino de artes visuais.

Delimitou para tanto as seguintes questões:

• A professora ou professor de arte aborda a arte visual africana e afro-brasileira 
em sala de aula? Caso negativo, quais os motivos para não abordar?
• Quais obras de artes visuais estão sendo contempladas? Estão sendo contem-
pladas imagens?
• Como a professora ou professor se apropria destas imagens em sala de aula?
• Qual o discurso que a professora ou professor de arte profere a partir destas 
obras? Ela ou ele está atuando a favor da lei 10.639/2003?

Concebeu como hipótese que a inclusão dessas obras de arte acontece sem 
as devidas sensibilizações que permitiriam contemplar as diretrizes da legislação. 
Ainda, que as imagens selecionadas e sua apropriação serviriam para reafirmar 
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estereótipos negativos sobre a população negra africana e brasileira, ao invés de 
propor um discurso de característica antirracista. Por outro lado, que o tema não 
é abordado por falta de formação, capacitação, interesse, e/ou por motivo de ra-
cismo dos docentes.

Partiu de pesquisas anteriores que perceberam uma exclusão para a arte africa-
na e afro- brasileira no ensino em diferentes conjecturas. Ivaina de Fátima Oliveira 
(2008) analisou uma invisibilidade para o tema no currículo escolar em Goiânia. 
Megg Rayara Gomes de Oliveira (2012) verificou um silenciamento e uma hierar-
quização para as contribuições da população negra a partir do livro didático públi-
co no Paraná. Jair Santana (2010), também no Paraná, sugeriu uma folclorização 
racista para o uso da arte africana e afro-brasileira na educação básica a partir da 
análise das falas de professoras da educação infantil. De forma geral, as três pes-
quisas deram subsídios para compor a problemática e mostraram características 
que tensionam a relação da educação com as discussões raciais e a arte.

Finalmente, esta pesquisa traçou como objetivo verificar as apropriações reali-
zadas pelas professoras e professores da disciplina de arte considerando as obras 
de artes visuais africanas e afro-brasileiras e suas possíveis leituras e interpreta-
ções. Alinhado a este, como objetivos específicos, reconhecer dentro do município 
de Curitiba as práticas em relação à leitura de imagens artísticas africanas e afro-
-brasileiras, e analisar as abordagens e os discursos realizados, compreendendo as 
relações que estes docentes de arte estabelecem com a legislação.

METODOLOGIA

Por se preocupar em observar a realidade das professoras e professores de arte 
do município de Curitiba, esta pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa, de 
forma que os dados coletados tiveram característica subjetiva dentro de um uni-
verso de significados. O objetivo da pesquisa partiu de uma característica descri-
tiva, pois reuniu e analisou dados referentes às apropriações de imagens de obras 
de arte africanas e afro-brasileiras, tendo as professoras e professores como parti-
cipantes. Neste sentido teve como objetivo estudar as características deste grupo, 
suas opiniões e crenças, e estabelecer relações entre variáveis – o que, segundo 
Antonio Carlos Gil (1987), classifica uma pesquisa de nível descritivo.

A análise se fundamentou na perspectiva teórica das visualidades e da cultura 
visual conforme as afirmações de Hernández (2000; 2007) e Martins (2008; 2014; 
2018), compreendendo que os participantes fazem parte de um grupo cultural es-
pecífico e apresentam uma forma de olhar as imagens que selecionam como re-
ferência de ensino, o que atua sobre as mediações que realizam em sala de aula.

Dito isto, os procedimentos adotados para realizar esta pesquisa contaram com 
análise bibliográfica e documental, uma vez que foram contempladas, para além 
da pesquisa de fundamentação teórica e de revisão bibliográfica, leis nacionais, 
estaduais e municipais, ações registradas pela Prefeitura Municipal de Curitiba, 
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ações e normas das escolas que compõem o quadro municipal, a fim de verificar e 
analisar as ocorrências relacionadas à lei 10.639/2003  e suas determinações acer-
ca da atuação dos docentes de arte.

Como instrumentos de obtenção de dados foram utilizados questionários e 
entrevistas em grupo, de forma a se complementarem. Inicialmente os questio-
nários buscaram analisar como a professora e o professor se relaciona com a lei 
10.639/2003, usa de imagens artísticas em sala de aula, e o que compreende sobre 
obras de arte africanas e afro-brasileiras. Este primeiro momento alcançou 16 par-
ticipantes e permitiu a formação de três pequenos grupos distintos, organizados 
considerando a escola de atuação. O primeiro e o segundo grupo com 2 professo-
res(as) cada, e o terceiro com 3. Assim, foi realizada na própria escola uma entre-
vista com cada grupo, que teve como objetivo principal a observação e discussão a 
partir de imagens previamente selecionadas sobre a temática. O questionário pos-
sibilitou o acesso ao maior número de professoras e professores individualmen-
te, sem que houvesse influência de opiniões, vantagens descritas por Gil (1987), 
enquanto a entrevista em grupo promoveu a investigação de forma aprofundada, 
dinâmica e dialogada com ênfase na visualidade do grupo e de cada participante.

RESULTADOS E ANÁLISE

A pesquisa obteve três resultados principais que foram analisados a partir da 
fundamentação teórica descrita. O primeiro referente à compreensão dos partici-
pantes sobre o ensino de arte propriamente dito; o segundo, à percepção de uma 
ilusão de neutralidade por parte dos docentes em relação às discussões de raça 
e racismo; e como terceiro resultado, este previamente mencionado, à verifica-
ção de uma visualidade racializada em relação às obras de artes visuais africanas 
e afro-brasileiras. Nisto a investigação produziu aspectos e características para a 
temática e conversou com as pesquisas anteriores que lhe deram subsídio. Ainda, 
gerou novos questionamentos e possibilidades de ampliar a problemática especi-
ficamente.

Para as professoras e professores participantes da pesquisa, o ensino de arte se 
relaciona diretamente com a obtenção de cultura pelos estudantes. Esta cultura 
no entanto é uma específica e se mostra como a única válida para fazer parte do 
currículo e ambiente escolar. Ainda, esta mesma cultura – e por pressuposto a 
arte – é melhor do que as outras, mais bonita e inteligente e por isso nem todos os 
estudantes conseguem compreende-la e adquiri-la.

As falas dos participantes mostraram que existe um pensamento no ambiente 
escolar que hierarquiza as produções culturais e as qualifica, de maneira a negar 
para algumas produções o atributo de cultura – arte. Assim, para a maioria dos 
entrevistados, existem pessoas que não são capazes de produzir cultura muito me-
nos de adquirir. O ensino de arte ao mesmo tempo, se mostra uma salvação para 
estes incapazes e um regulador para distinguir o que é artisticamente válido. Na 
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maioria das falas, durante a investigação com os exemplos imagéticos, ficou explí-
cito, portanto, que a cultura – arte - que se deve ensinar é uma específica: a branca 
europeia. E mostraram assim uma universalização para a forma de ver a arte no 
contexto escolar.

Argumentando em relação a cultura visual e o ensino de arte, Hernández (2007) 
enfatiza que as formas de ver se constituem no âmbito do social, da socialização, 
e determinam como se interage com outras culturas, como se avalia e compreen-
de. As produções culturais visuais são artefatos que mediam significados e a arte, 
especificamente aquelas que formam imagens, é uma dessas manifestações. Logo, 
esse atributo cultural da arte justifica sua importância na educação, como uma for-
ma de pensamento, visto que cada objeto artístico carrega em si um conhecimento 
exclusivo ligado diretamente a sua criação. Uma obra de arte é portanto única em 
relação ao conhecimento, e a prática educacional com imagens de obras de arte 
deve questionar qual o conhecimento que a mesma proporciona. As professoras e 
professores, ao negarem parte das produções artísticas como válidas para incluir 
em sala de aula, e realizar uma leitura e interpretação das mesmas, mantém o en-
sino de arte distante de uma discussão crítica e aprofundada sobre o pensamento 
presente nas obras de arte, dificultando com isso a inclusão da arte africana e afro-
-brasileira conforme prevê a lei 10.639.

O segundo resultado diz respeito às discussões sobre as diferenças raciais, atos 
de racismo e o trabalho com a legislação e suas diretrizes propriamente ditas no 
contexto escolar e no ensino de arte. De forma geral foi possível descrever uma ilu-
são de neutralidade por parte dos participantes em relação ao tema, uma vez que 
preferem não falar, não se posicionar e não destacar o assunto com a justificativa 
de que irão incentivar atos e conversas racistas na sala de aula especificamente.

Caracterizou-se aqui como uma ilusão, pois “preferir não falar” permite que o 
pensamento racista construído na estrutura e nas instituições se mantenha e se 
propague entre alunas e alunos, relação explicada por Gomes (2005) e Munanga 
(2003) e analisada a partir das características dos tipos de racismo e pelo mito da 
democracia racial. Esta neutralidade, afirma Gomes, permite que a comunidade 
escolar reproduza falas, pensamentos e visões estratificadas, a não ser que, por 
meio de discussões críticas fortalecidas pela professora e pelo professor, promovi-
das pelo conhecimento artístico no nosso caso, esta problemática seja observada e 
dialogada em uma concepção antirracista.

Neste contexto foi possível perceber inseguranças por parte do grupo de docen-
tes para tratar as discussões sobre as questões raciais, e dificuldades para se apro-
priar positivamente de obras de arte que exponham o assunto. Aqui, a defasagem 
sobre a temática na formação inicial e continuada ficou exposta. Ainda, demar-
cando uma posição negativa para a discussão, alguns participantes se mostraram 
totalmente avessos à inclusão de qualquer parte do tema por acreditarem que a 
obrigatoriedade prevista na lei é um preconceito por si só, reproduzindo assim 
uma fala discriminatória embasada no senso comum.
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De modo geral, as professoras e professores dizem que não percebem proble-
mas de racismo e não identificam alunos e alunas negras. Alguns compreendem 
que discutir sobre a dinâmica das relações raciais em sala de aula não é papel do 
ensino de arte. Outros gostariam de ter conhecimento o suficiente sobre a legisla-
ção para responder a demanda e as ambiguidades que a mesma provoca, dentre 
estas a própria compreensão do que é arte afro-brasileira. Em alguns momentos 
contudo, as argumentações trouxeram um descaso com o assunto da pesquisa e 
um senso comum respaldado explicitamente em um discurso racista e na ideia de 
democracia racial.

O terceiro resultado para esta pesquisa se baseou na forma de ver as imagens 
de obras de artes visuais africanas e afro-brasileiras, na visualidade das professoras 
e professores, considerando o aporte teórico da cultura visual. Os participantes, 
tanto no questionário quanto nas entrevistas, observaram imagens previamente 
selecionadas e puderam argumentar a partir delas considerando sua prática em 
sala de aula. Assim foi possível compor e descrever uma visualidade racializada 
onde as formas de ver as imagens são generalizadas, estereotipadas negativamen-
te e inferiorizadas de diferentes maneiras, segundo o conceito de racialização de 
Silvério (1999) e a argumentação para uma estética africana sob um olhar branco 
europeu conforme Munanga (2006).

As características descritas para algumas obras de arte selecionadas para com-
por a discussão durante a coleta de dados mostraram que existe um desconhe-
cimento sobre a arte africana e afro-brasileira, confusões e ambiguidades, anali-
sadas segundo Conduru (2007), para definir, escolher e perceber as referências, 
o que faz com que, em sala de aula, escolham sempre os mesmos exemplos para 
utilizar e/ou usem de uma fala generalizada. O aspecto africano parece ser definido 
como uma coisa única, representado sempre por máscaras, características tribais 
e selvagens, como se toda a África produzisse a mesma forma de arte. O afro-bra-
sileiro gera questionamentos, pois as professoras e os professores não sabem de-
finir o que é uma arte afro- brasileira. A pesquisa mostrou dúvidas sobre a autoria, 
a localidade, a temática, e assim as apropriações das obras e em decorrência os 
significados no ensino, também fortalecem uma fala negativa e reduzida para as 
contribuições da cultura em questão.

Uma parte do grupo observa, de certa forma, essa racialização para a arte e 
questiona a preferência pelas produções europeias em relação as africanas. Ou-
tra, por sua vez, deixa explícita por meio da própria visualidade esta característica 
de organização pelo aspecto da raça. As obras de arte africanas e afro-brasileiras 
ganharam adjetivos negativos como feias, tristes, violentas, problemáticas, de-
pressivas, e algumas foram excluídas da possibilidade de serem utilizadas como 
referência em sala de aula. É o caso da fala em destaque onde uma professora, 
identificada como Professora 7, caracteriza a obra “A permanência das estruturas”, 
de Rosana Paulino (Figura 1), e sugere uma abordagem com outra obra, “Amné-
sia”, de Flávio Cerqueira (Figura 2), respectivamente:



FIGURA 1: A PERMANÊNCIA DAS ESTRUTURAS, ROSANA PAULINO, 2017

Fonte: Catálogo Histórias Afro-Atlânticas, Masp/Intituto Tomie Ohtake, 2018.

FIGURA 2: AMNÉSIA, FLÁVIO CERQUEIRA, 2015

Fonte: Catálogo Histórias Afro-Atlânticas, Masp/Intituto Tomie Ohtake, 2018.
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Eu acho depressivo esta aqui, eu não usaria [referindo-se a obra 
de Rosana Paulino]. Essa aqui eu usaria porque ele está se pin-
tando de branco [referindo-se a obra de Flávio Cerqueira]. Que 
cor você gostaria de se pintar? Eu usaria dessa forma. (Profes-
sora 7)

Cabe observar que estas características que expõem a forma de ver docente, 
não surgem de uma argumentação para a estética artística da linguagem visual, 
mas se respaldam na racialização e no racismo em sua construção social, uma vez 
que as justificativas dos participantes partem do tema, do conteúdo e do signifi-
cado da obra. Ou seja, o que causa a exclusão das obras de arte africanas e afro-
-brasileiras são concepções de aspecto social. Assim, as imagens de obras de arte 
mais rechaçadas foram as que mostraram possibilidades para a discussão sobre a 
dinâmica das relações étnico-raciais e que por sua vez denunciam de alguma forma 
o racismo. Obras contemporâneas de artistas brasileiros(as) negros e negras, com 
representações de corpos negros promovendo uma outra narrativa e/ou rompen-
do com a posição da população negra em situação inferior, como por exemplo as 
figuras 1, 2 e 3. Na sequência mais uma fala indica estas afirmações, também da 
Professora 7, novamente analisando a obra de Rosana Paulino e Flávio Cerqueira, 
e também a obra “Gargalheira” de Sidney Amaral (Figura 3).

Dentro do nosso contexto de aluno aqui tem uns muito bons, 
mas tem uns que moram ali no morro que passam muita coisa 
então eu, é opção minha, trabalho com muitas coisas de arte 
contemporânea, mas não com coisas depressivas. Essa aqui é 
uma que não é, imagine: que cor você quer se pintar? [referin-
do-se novamente à obra de Flávio Cerqueira]. Mas essas eu não 
trabalho. Caveira, aquele enforcamento, me remete a um enfor-
camento isso [referindo-se à obra de Rosana Paulino e Sidney 
Amaral]. (Professora 7)

Algumas falas durante as entrevistas mostraram um determinismo para a in-
terpretação das obras de arte afro-brasileiras contemporâneas onde o(a) profes-
sor(a) ao invés de trabalhar a visualidade dos estudantes, impõe a sua própria, 
no caso racializada, e desdobra um discurso também racializado para sua aula. A 
fala acima, onde a professora sugere que os alunos pintem os corpos de branco, 
a partir da obra de Cerqueira, surge como um dos exemplos mais explícitos deste 
discurso. Assim é importante salientar que enquanto o ensino de arte for com-
preendido como uma transmissão de cultura, tal qual averiguado nesta pesquisa, 
onde o(a) professor(a) seleciona as obras que lhe agradam e não considera a me-
diação cultural que os artefatos imagéticos proporcionam, a inclusão de obras de 
arte africanas e afro-brasileiras, assim como  uma discussão antirracista no ensino 
de arte, permanecerá distante. Cabe portanto conceber que o ensino de arte na 
educação básica, respaldado no uso de imagens, precisa existir de forma crítica 
e preocupado com os significados e conhecimentos que estes artefatos culturais 
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mediam, negando uma neutralidade docente para as discussões sobre as relações 
raciais e problematizando as visualidades a partir das apropriações destas mesmas 
professoras e professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa buscou responder quais as apropriações e significados para as obras 
de artes visuais africanas e afro-brasileiras no ensino de arte, nos anos finais na 
educação básica do município de Curitiba. Alcançou 16 professoras e professores 
atuantes em sala de aula com o componente de arte e argumentou sobre as su-
posições iniciais a partir da observação de uma visualidade racializada por parte 
dos docentes. Em contrapartida identificou uma demanda para a necessidade de 
ampliar a formação e a pesquisa da prática com a lei 10.639/2003 e suas diretrizes 
no município.

Verificou o uso de imagens em sala de aula inclusive daquelas consideradas 
africanas e afro-brasileiras, no entanto destacou que esta inclusão acontece ainda 
de forma estereotipada, negativa e confusa, uma vez que os docentes não reco-
nhecem uma discussão crítica e comprometida com os propósitos da legislação a 
partir da temática e se sentem inseguros para ampliar a mesma.

Comprovou assim que a lei 10.639, considerando o Parecer 003/2004, não está 
sendo contemplada uma vez que os pressupostos antirracistas que estas diretri-
zes curriculares apontam não pertencem ao cotidiano do grupo. Ainda, existe uma 
forma racializada de ver as obras de artes visuais, que fica escancarada nas apro-

FIGURA 3: GARGALHEIRA/QUEM FALARÁ POR NÓS? – SIDNEY AMARAL, 2014

Fonte: Catálogo Histórias Afro-Atlânticas, Masp/Instituto Tomie Ohtake, 2018.
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priações e falas dos docentes. Em suma, as professoras e professoras de arte do 
município de Curitiba, por mais que tentem incluir obras de arte africanas e afro-
-brasileiras, fazem de maneira que as mantém ainda em uma posição inferior, pro-
veniente da ideia de raça e sociedade brasileira incutida no pensamento dos(as) 
mesmos(as).

Os aspectos referentes às questões estéticas da arte africana e afro-brasileira 
são  colocados como inferiores àqueles de referência europeia e branca e esta 
visão se fundamenta principalmente na problemática presente na dinâmica das 
relações raciais, e sustenta a necessidade de valorização e ampliação para a lei 
10.639/2003 e a Erer nos espaços educacionais e de formação para professores e 
professoras.
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RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL: CONTRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Julmar Aparecido Gomes da Silva
Queila Amanda Landi Pereira
Reginaldo Chaves da Silva
Janaina de Jesus Lopes Santana
Eliana Cristina Pereira Santos

“Se nossa sociedade é plural, 
étnica e culturalmente, 

desde os primórdios de sua invenção 
pela força colonial, só podemos
 construí-la democraticamente 

respeitando a diversidade do
nosso povo.” 

(Kabengele Munanga)

INTRODUÇÃO

Esse artigo tem como objetivo se debruçar sobre as relações étnico-raciais na 
educação infantil, e, como o professor tem um papel de instruir um indivíduo, desde 
seus anos iniciais, através da prática pedagógica. Nesse contexto, as práticas do 
ensino étnico-racial se tornam uma ótima ferramenta, pois, a educação tem um 
alcance em todas as esferas, como: a social, política, cultural e econômica. A partir 
da Lei nº 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cul-
tura afro-brasileira, há a demanda do profissional da área da educação, em todas 
as etapas da educação básica, em que possa contribuir com propostas do ensino das 
culturas e histórias africanas e afro-brasileiras em sala de aula. Mesmo que, tenha-
mos diversos cursos de capacitações e as redes digitais para maiores aprofunda-
mentos.

Contudo, os docentes deparam-se com diversos desafios, pois, as abordagens 
de temáticas que envolvem o ensino étnico e racial, ainda, estão permeadas por 
estereótipos, preconceitos e ideários sociais que dificultam o trabalho docente. 
Entretanto, esse tema é de extrema relevância no desenvolvimento infantil e no 
processo de ensino e aprendizagem das crianças pequenas. Sendo, assim, não deve 
ser tratado apenas em períodos sazonais ou esporádicos.

Compreendendo a necessidade da incorporação das temáticas étnico-raciais 
nas práticas docentes, o trabalho propõe reflexões, contribuições teóricas e suges-
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tões, objetivando contribuir para a correlação das temáticas e questões étnico-ra-
ciais e culturais na educação infantil, com a ludicidade, brincadeiras e jogos, que 
são essenciais no ensino das crianças pequenas que estão iniciando seus processos 
de ensino e aprendizagem, formação de suas personalidades, construindo sua au-
tonomia e identidades, assim como, de socialização, construções de conhecimen-
tos de mundo e sociedade.

CONSIDERAÇÕES RACIAIS E A LEI 10.639/03

O contexto histórico do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no 
Brasil sempre foi lembrado em aulas de História, referindo-se com o tema da escra-
vização negra africana, sem abranger as contribuições do povo negro à sociedade 
brasileira, bem como sem explanar as histórias e culturas africanas e afro-brasilei-
ras. Contudo, a implementação da Lei nº 10.639/03, alterada pela Lei nº 11.645/08, 
que se derivaram das lutas dos movimentos negro e indígena, modificando as per-
cepções e ações sobre o ensino de tais temáticas; tornando obrigatório o ensino da 
história e cultura afro-brasileira, africana e indígenas em todas as escolas, sejam 
elas, públicas ou particulares, do ensino fundamental até o ensino médio.

Refletindo sobre abordagens históricas de ensino sobre o povo negro, nos de-
bruçamos sobre a palavra escravo, historicamente atribuída às pessoas em deter-
minadas condições de trabalho e que sempre foi ensinado, por isso: aprendemos e 
acabamos repetindo esses ensinamentos ensinamos sobre os sofrimentos e dores, 
contudo, tal nomenclatura não existiria sem o significado do que é o trabalho e das 
condições para o trabalho. Quando há uma referência em sala de aula ao escra-
vo africano nos equivocamos, pois ninguém é escravo, mas pessoas tornaram- se 
escravizadas (CARVALHO, 2014). Ainda sobre o autor, o termo escravo, além de 
naturalizar essa condição às pessoas, podendo trazer tal ideia de que ser escravo é 
uma condição inerente aos seres humanos, também possui um significado precon-
ceituoso e pejorativo, que foi sendo construído durante a história da humanidade, 
nessa mesma visão, o negro africano aparece na condição de escravo submisso e 
passivo.

A Lei nº 10.639/03 propõe novas diretrizes curriculares para o estudo da história 
e cultura afro-brasileira e africana, a exemplo disso os professores devem ressaltar 
em sala de aula a cultura afro-brasileira como constituinte e formadora da socie-
dade brasileira, na qual os negros são considerados como sujeitos históricos, valo-
rizando a sua contribuição na construção da nação brasileira. Utilizar-se das ideias 
de importantes intelectuais negros brasileiros, da cultura, da música, da culinária, 
da dança e das suas religiões de matrizes africanas. Em outras palavras, considerar 
tudo que foi construído com o processo diaspórico da população negra.

A legislação instituiu o dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, 
em homenagem ao dia da morte do líder quilombola negro Zumbi dos Palmares. O 
Dia da Consciência Negra é marcado pela luta contra o preconceito racial no Brasil, 
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dessa maneira, fomentar temáticas como essa em sala de aula, torna-se essencial 
para promoção da luta contra preconceitos e discriminações raciais. O ensino da 
história e cultura afro-brasileira e africana, após a aprovação da Lei nº 10.639/03, 
fez-se necessário para garantir uma ressignificação e valorização cultural das ma-
trizes africanas que formam a diversidade cultural e étnica brasileira. Os docentes 
da educação infantil, conscientes dessa demanda, atuando de maneira crítico e 
reflexiva, promovem a construção cidadãos conscientes e críticos de suas reali-
dades, que saibam respeitar as diversidades e capazes de problematizar questões 
sociais e raciais, como o racismo, preconceito, discriminação. Para que a formação 
com nossas crianças pequenas, não devemos nos limitar, segundo aos mesmos con-
teúdos, às práticas historicamente engessadas ou a uma única metodologia, deve-
mos propor mediações que propiciem novos conhecimentos. “O diferencial seria 
dar oportunidades de novas discussões no ambiente escolar, [... ] discutir questões 
sobre os fatos reais que afetam as pessoas diretamente, todos os dias” (BOAKARI, 
2012, p. 02),

POR QUE ENSINAR E APRENDER RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS?

Ao longo da história, percebemos a negação das contribuições históricas, sociais 
e culturais dos povos africanos e afrodescendentes à nossa cultura e sociedade. Po-
demos perceber, em discursos do povo brasileiro, o reconhecimento de suas dife-
renças. Porém, nos comportamos como um só povo sem diferenciar nossas matri-
zes raciais e culturais, ou quando há a abordagem de descendências, valorizam-se 
apenas as dos perfis imigrantes europeus. Há, ainda, um discurso excludente e que 
de forma oculta continua a provoca discriminações em vários setores da sociedade 
e que vêm sendo percebido desde a formação do povo brasileiro. Segundo Darcy 
Ribeiro (1995):

A façanha que representou o processo de fusão racial e cultural 
é negada [...], no nível aparentemente mais fluido das relações 
sociais, opondo à unidade de um denominador cultural comum, 
com que se identifica um povo [...], a dilaceração desse mesmo 
povo por uma estratificação classista de nítido colorido racial e 
do tipo mais cruamente desigualitário que se possa conceber. 
(RIBEIRO, 1995, p.3)

Portanto expõe-se o mito da democracia racial, desde a construção da identi-
dade do povo brasileiro até as camadas sociais, econômicas, políticas, culturais e 
educacionais. Claramente podemos perceber a desigualdade em vários setores da 
sociedade e a educação, como reprodutora da sociedade, torna-se um fator que 
perpetua as condições de exclusões sociais, desigualdades, dentre tantos fatores 
que favorecem a negação e a discriminação das culturas africanas e afrodescen-
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dentes no contexto nacional. Outro fator que evidencia tais práticas citadas acima, 
podemos observar na fala de Kabengele Munanga (1986),

Negritude, foi nossa primeira tentativa para cercar as noções 
de alteridade e identidade em torno do conceito de negritude 
resultado do contexto colonial, tentei mostrar que um dos obje-
tivos fundamentais da negritude era a afirmação e a reabilitação 
da identidade cultural, da personalidade própria dos povos ne-
gros. Poetas, romancistas, etnólogos, filósofos e historiadores, 
etc. quiseram restituir à África o orgulho do seu passado, afir-
mar o valor de suas culturas, rejeitar uma assimilação que teria 
sufocado sua personalidade (MUNANGA, 1986, p.44)

Partindo da reflexão do autor, entendemos que ensinar e aprender relações ét-
nico-raciais proporciona a restituição das contribuições para a sociedade brasileira 
dos povos africanos, afrodescendentes e aos demais que contribuíram e contri-
buem ainda para a construção de nossa identidade enquanto povo constituinte de 
uma nação. Além da restituição de diversas contribuições já citadas, tratar as rela-
ções étnico raciais na educação promove a valorização sociocultural desses povos, 
propicia a conscientização contra preconceitos e discriminações e torna compre-
ensível e promovedora das lutas do Movimento Negro pelos direitos de reparação 
histórica. Compreendendo a aplicabilidade da Lei nº 10639/03, que o ensino das 
culturas africanas e afro- brasileiras, deve se iniciar na educação básica, na educa-
ção infantil. Ali deve–se abarcar práticas pedagógicas que possam abranger esse 
ensino de maneira efetiva, cabendo ao professor, enquanto mediador do conheci-
mento, tornar sua prática consonante à Lei.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS DA APLICABILIDADE  
DA LEI Nº 10639/03

O professor de educação infantil, diante da responsabilidade de mediar o co-
nhecimento aos alunos assume vários desafios, pois ainda existem tabus, crenças e 
preconceitos que as crianças trazem consigo de casa, desde pequenas, apesar de 
não terem a consciência do que é preconceito ou discriminação racial, elas podem 
repercutir falas, gestos, modos dos adultos que são preconceituosos e discrimina-
tórios.

Alguns professores não recebem uma formação que possibilitem o entendi-
mento das relações étnico raciais, nem em sua formação acadêmica, nem em sua 
vida profissional, e, enquanto cidadãos, não percebem a necessidade e importân-
cia de estar incluídos em uma sociedade diversa. Não entendem a necessidade da 
luta por direitos que auxiliam na construção e constituição do sujeito, que possam 
contribuir nas mudanças sociais e na valorização dos povos. Portanto, é possível 
perceber um despreparo para lidar com o desafio de construir uma educação para 
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as relações étnico raciais, e, assim, repensar as diversas formas de discriminação, 
preconceito e racismo presente no ambiente educacional.

Essa falta de preparo, pode ser considerada reflexo do mito da democracia ra-
cial e dos modelos eurocêntricos de sociedade, da falha na formação ou até de 
conceitos estabelecidos pelo próprio educador e que compromete o processo de 
ensino favorável na construção de cidadãos responsáveis e conscientes de suas 
práticas. Em outras palavras fruto de um racismo que está na estrutura da forma-
ção social.

Se houvesse essa compreensão da realidade, e desse racismo que é estrutural, 
poder-se-iam analisar as questões históricas que ressignificam os impactos “da me-
mória coletiva, da história, da cultura e da identidade dos alunos afrodescenden-
tes, apagadas no sistema educativo baseado no modelo eurocêntrico” (MUNANGA, 
2005, p.16). Sendo assim, mais uma vez a figura do professor torna-se essencial na 
formação de todos os alunos, sejam negros ou brancos, de proporcionar a cons-
trução de identidade, valorização sócio cultural e principalmente na construção 
de indivíduos que saibam respeitar as diferenças e diversidades. Munanga (2005) 
afirma que:

O resgate da memória coletiva e da história da comunidade 
negra não interessa apenas aos alunos de ascendência negra. 
Interessa também aos alunos de outras ascendências étnicas, 
principalmente branca, pois ao receber uma educação envene-
nada pelos preconceitos, eles também tiveram suas estruturas 
psíquicas afetadas. Além disso, essa memória não pertence so-
mente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista que a 
cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de 
todos os segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais 
nas quais se desenvolvem, contribuíram cada um de seu modo 
na formação da riqueza econômica e social e da identidade na-
cional. (MUNANGA, 2005, p. 16)

Sendo assim, cabe ao professor ir à busca de estratégias de ensino e de práti-
cas pedagógicas que possibilitem contribuir para essa construção no ensino das 
culturas africanas e afro-brasileiras. Partindo da necessidade de construir práticas 
pedagógicas significativas e efetivas citamos algumas estratégias que podem ser 
utilizadas pelo professor de educação infantil

Para trabalhar com a criança pequena, as questões étnicas raciais e culturais, 
pode trazer muitos resultados positivos, fazendo-os perceberem as diferenças e 
promovendo a construção das identidades individuais. Algumas das estratégias é 
partir da literatura, ou seja, o letramento racial utilizado desde a primeira infância, 
como por exemplo: os contos afro-brasileiros ou africanos - onde os personagens 
são protagonistas negros/africanos, retratados de forma positiva, que auxiliem em 
uma construção identitária sólida das crianças pretas e não pretas. É importante 
também fazer as releituras de contos que sejam do conhecimento dos alunos e tor-
nar os personagens negros. Alguns exemplos de literatura infantil: O cabelo de Lelê 



da autora Valéria Belém1 (2007), Bruna e a Galinha D’ Angola, da autora Gercilga 
de Almeida2 (2000):

FIGURA 1: O CABELO DE LELÊ

Fonte: Site Amazon, 2019.

FIGURA 2 – BRUNA E A GALINHA D’ ANGOLA

Fonte: Site Amazon, 2019.

1 O cabelo de Lelê – De Valéria Belém -Lelê não gosta do que vê. “De onde vêm tantos 
cachinhos?” – ela vive a se perguntar. E essa resposta ela encontra num livro, em que descobre sua 
história e a beleza da herança africana. Disponível em <https://www.amazon.com.br/> - Acesso em 
01/12/2019.
2 Bruna e a Galinha D’ Angola - De Gercilga de Almeida -Primeiro livro infantil a retratar o 
universo mítico africano representado pela Galinha d´angola e sua relação com a criação do universo 
de uma forma didática, lúdica e prazerosa. Disponível em <https://www.amazon.com.br/> - Acesso 
em 01/12/2019.
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Outra possibilidade, é confeccionar com os alunos bonecos de pano com dife-
rentes características físicas, proporcionando através da ludicidade, a reflexão e le-
vantamento de questionamentos sobre as diferenças e os papéis de superioridade 
ou inferioridade entre as etnias, à exemplo temos a Boneca Abayomi3.

FIGURA 3- ABAYOMI

Fonte: Google Imagens, 2019.

Levar referências de personalidades negras, utilizando os elementos da arte, 
como dança, teatro, música e artes visuais são instrumentos favoráveis que auxi-
liam na mediação e construção dos conhecimentos étnico – raciais. Construir ins-
trumentos com os alunos é um excelente recurso, pois torna o processo de ensino 
aprendizagem mais interessante e proporciona a construção da valorização das 
músicas afro-brasileiras, como o Maracá4.

Jogos e brincadeiras de matriz afro-brasileira e africana são outros recursos que 
podem promover a integração, socialização e construção de conhecimentos. Al-
guns jogos como, Acompanhe meus pés5. Com origem no Zaire, a brincadeira é 
uma ótima opção para trabalhar a memória das crianças. Para brincar elas devem 

3 Boneca Abayomi - A palavra abayomi tem origem iorubá, e costuma ser uma boneca negra, 
significado aquele que traz felicidade ou alegria. (Abayomi quer dizer encontro precioso: abay=encon-
tro e omi=precioso). As bonecas, símbolo de resistência, acalentavam as crianças durante as terríveis 
viagens a bordo dos tumbeiros – navio de pequeno porte que realizava o transporte de escravos 
entre África e Brasil – as mães africanas rasgavam retalhos de suas saias e a partir deles criavam 
pequenas bonecas, feitas de tranças ou nós, que serviam como amuleto de proteção. Disponível em: 
<https://www.geledes.org.br/bonecas-abayomi-simbolo-de-resistencia-tradicao-e-poder-feminino/> 
Acesso em out. 2019.
4 Maracá ou maraca– Instrumento indígena, seu nome é de origem tupi-guarani. É como um 
chocalho, preenchido por pedrinhas ou sementes. Pode ser feito com materiais reciclados. Fonte:
<https.//musicabrasilis.org.br/instrumentos/maraca> Acesso em 29 nov. 2019.
5 Brincadeira retirada do site: <https://escolaeducacao.com.br/brincadeiras-africa-
nas/> Acesso em 29 nov. 2019.
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formar um círculo enquanto o condutor canta e bate palma e em um determinado 
momento, ele para na frente de uma criança e faz um tipo de dança. Se ela conse-
guir imitar os passos será o próximo líder. Se não, este escolherá outra pessoa e 
novamente faça a dança, até que o novo líder seja definido. A brincadeira dura o 
tempo estipulado pelo professor, ou até que as crianças se mostrem cansadas.

Essas são algumas das diversas estratégias que o professor de educação infantil 
pode utilizar em sua prática docente. O que se visa neste artigo é o trabalho na 
educação infantil, um espaço onde o lúdico sempre é necessário. As práticas que 
sejam lúdicas tornam-se mais interessantes para os alunos, principalmente para os 
menores, além de as relações étnico raciais serem invisibilizadas ou tratadas com 
diversos tabus e mitos, que não se sustentam frente a uma abordagem mais in-
vestigativa do professor. Não se está aqui culpabilizando o professor por não ter 
esses conhecimentos, até porque a formação continuada na vida de um educador é 
fundamental. E nesse sentido auxiliará a sanar preconceitos, ou, apenas curiosida-
des que muitas crianças trazem consigo de suas casas, inclusive conceitos e modos 
preconceituosos que estão invisibilizados e silenciados presentes na escola e em 
muitas em sala de aula. Cabe ao professor conhecer seus alunos, suas realidades 
sociais, econômicas e culturais para que sua prática seja transformadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partindo da compreensão da luta do Movimento Negro, contra a discrimina-
ção racial existente no país e o racismo que são reproduzidos e estão presentes nas 
escolas, a Lei nº10.639/03, torna-se uma conquista importante que fundamenta e 
dá suporte aos demais pareceres referentes à inclusão da história e cultura africa-
na e afro-brasileira. Assim, destacamos a seriedade das relações étnico-raciais e do 

FIGURA 4- MARACÁ

Fonte: Site: https://www.omo.com/, 2019.
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levantamento de reflexões a respeito. Um estudo do cotidiano de sala de aula no 
ensino infantil.

A mediação de conhecimentos através do trabalhado a der desenvolvido por 
meio da história e cultura africana e afro-brasileira, faz reconhecer os aspectos 
culturais, sua importância e contribuições para nossa sociedade, e o quanto esses 
conteúdos devem estar presentes desde os anos iniciais do ensino. Isso, para que, 
as crianças possam identificar tais aspectos e características, assim como percebe-
rem-se parte de uma sociedade multicultural e multirracial.

Sendo assim, educadores e educadoras, professores e professoras, devem estar 
em constante processo de busca de conhecimentos africanos e afro-brasileiros, 
que permeiam nossa cultura e, por vezes, passam ou estão desapercebidos. As-
sim como, também é necessário buscar aprimorar outros conhecimentos e atuar na 
profissão de maneira crítico-reflexiva, para que possam desenvolver práticas signi-
ficativas, tanto para o professor como para o aluno, além de, possibilitar maneira 
didática e lúdica, utilizando-se de diversos recursos que possam contribuir para a 
construção desses conhecimentos, dos contextos históricos, das artes e culturas 
objetivando a construção de uma sociedade mais justa e menos preconceituosa, 
mais equitativa e que supere o racismo, como Munanga (2005) nos propõe.
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CORPO NEGRO E EDUCAÇÃO: DISCUTINDO 
QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS EM UM PROJETO 
POLÍTICO-PEDAGÓGICO-PARTICIPATIVO
Angela Maris Murillo Araujo

INTRODUÇÃO

Este trabalho é fruto de pesquisa de mestrado (ARAÚJO, 2020), que teve como 
tema o corpo negro e educação: discutindo questões étnico-raciais em um projeto 
político-pedagógico- participativo (PPPP). O ponto de partida se deu da parceria 
entre Universidade1 (grupo de pesquisa ECOFAM) e território da zona oeste de São 
Paulo, que ocorre há mais de duas décadas, envolvendo um trabalho de interven-
ção e participação de Práticas Educativas e Atenção Psicoeducacional à família, 
escola e comunidade. Por meio desse grupo de pesquisa dialogamos sobre as ne-
cessidades existentes no território e as possibilidades de sua transformação. São 
levantadas demandas para serem estudadas, aprofundadas e mediadas coletiva-
mente tanto no campo da psicologia como da educação, possibilitando assim que 
produções científicas surjam destes contextos.

Entre as diversas demandas que partem das necessidades do território, a con-
templada neste estudo refere-se à reconstrução do PPPP de três instituições, sen-
do dois Centros de Educação Infantil (CEI) e um Centro da Criança e do Adolescente 
(CCA), este último de educação não formal.

Dentre as muitas conversas e formações que vinham acontecendo nos encon-
tros mensais, sobre a devolutiva das entrevistas reflexivas com as famílias, com 
as leituras pelas educadoras de relatórios das reuniões, foi se observando a invi-
sibilidade acerca das questões étnico-raciais, considerando que é uma população 
majoritariamente negra.

Ao perceber que o tema não aparecia como interesse na reconstrução de um 
documento que revela a identidade desses espaços educativos, o grupo de pes-
quisa interviu, explanando  sobre a importância de olharmos para este fenômeno 
necessário e urgente para educação.

O referencial teórico foi composto principalmente por estudos orientados pela 
abordagem fenomenológica, perpassando pelo entendimento do método investi-
gativo (CRITELLI, 2006) para compreensão do fenômeno que se apresenta numa 
perspectiva que supere um olhar focado na racionalidade técnica de pensar o ser. 
E nesse contexto, expandir para um corpo-próprio que somos, constituídos inte-

1 Esta parceria ocorre entre Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no programa de 
pós-graduação de Educação do curso Psicologia da Educação pelo Grupo de Pesquisa ECOFAM, cor-
respondente a linha de pesquisa Fenomenologia e o território da Brasilândia.
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gralmente, sem dicotomizá-lo enquanto ser no mundo e na relação com o outro, 
fundamentado por Merleau-Ponty (1945/2018).

Na tentativa de entendermos sobre o corpo-próprio e a corporeidade, uma 
indagação nos atravessou a partir das obras de intelectuais negros e negras, em 
evidência a de Fanon (1952/2008, p.124) na obra Peles Negras, Máscaras Brancas, 
ao tratar sobre a “Experiência vivida do negro”. Desta provocação adentramos nas 
investigações sobre questões étnico-raciais (MUNANGA, 2019; ALMEIDA, 2018; 
GOMES, 2005; BRASIL, 2003, 2005) para ampliarmos as discussões na análise e os 
encaminhamentos para o PPPP com a intenção de superar a invisibilidade negra 
nos planos de trabalho educacionais e na práxis educativa. O desafio de recons-
truir um Projeto Político-Pedagógico nos impulsionou retomar o compromisso éti-
co- político de ser professor alinhado ao saber fazer pedagógico assim como ao 
fazer político e coletivo, uma vez que todo agir na educação não é neutro (SAUL e 
SAUL, 2013).

Nesse sentido, o cotidiano educacional é formado por múltiplas singularidades 
e representações, geradas por distintas convergências e divergências. É desses 
constantes conflitos e diferenças que nos unimos num compromisso político, onde 
trabalhamos para uma possível transformação da realidade, transformação esta 
voltada para as questões das existências negras.

Os resultados conduziram às seguintes constatações: a ausência da temática do 
corpo negro nas discussões para o PPPP estava relacionada ao não entendimento 
de quem, de fato, pode ser considerado negra ou negro no Brasil; que há uma com-
preensão equivocada de que uma das causas do racismo no Brasil está relacionada 
ao fato de supostamente os próprios negros não se aceitarem como tal; a forma-
ção docente inicial e permanente sobre o tema é insuficiente. Evidenciou-se que 
o diálogo segundo o que orienta a teoria freireana é um importante instrumento 
tanto para valorizar os saberes das educadoras construídos na experiência como 
para a incorporação de novos saberes.

PENSANDO O CORPO CONSCIENTE NEGRO

A questão acerca do corpo é um assunto que sempre esteve presente nas com-
preensões filosóficas, antropológicas, sociológicas, artísticas entre outras que en-
volvem o ser humano. Buscando entender num primeiro momento como os dife-
rentes tempos históricos ocidentais foram elaborando suas indagações e teorias, 
nos deparamos com uma concepção de corpus a partir da própria etimologia, ori-
ginária do latim que carrega no conceito o significado de oposição à alma (FONTES, 
2006) presente assim em diferentes pensamentos filosóficos, marcado por um cor-
po dual. A transposição desse entendimento ocorre ainda no período renascentista 
com Espinosa, que aponta para um corpo como substância única, sem separação 
entre corpo e alma, razão e emoção. Outros intelectuais interessados no fenôme-
no corpo ampliam as discussões, tal como fez Foucault (1975/2010) para tratar o 
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corpo disciplinado e dócil a serviço das estruturas de poder. Em outro contexto, 
Merleau-Ponty (1945/2018) elucida uma corporeidade existencial, a partir do cor-
po-próprio que somos.

Nesse sentido, no campo da fenomenologia, o corpo negro na educação é um 
tema pouco pesquisado, como verificamos por meio da revisão de literatura. Quan-
do o assunto é o fenômeno situado da corporeidade, o enfoque é voltado para 
existência branca europeia, envolvendo aspectos sociais, históricos, políticos e cul-
turais. Diante das diferentes possibilidades de pensar o corpo, um questionamento 
nos acompanhou durante o processo da pesquisa: Como estudar o corpo-próprio 
negro a partir dos referenciais de homem branco europeu?

Das ricas contribuições de Merleau-Ponty (1945/2018), avançamos com Fanon 
na problematização de que não é possível falar em corpo de forma universalista, 
tendo o homem branco ocidental, racionalista, como seu fundamento: “[...] Jean-
-Paul Sartre esqueceu que o negro sofre em seu corpo de outro modo que o bran-
co. Entre o branco e eu, há irremediavelmente uma relação de transcendência” 
(FANON, 1952/2008, p. 124). No entanto, o corpo negro não é apenas um “esque-
ma epidérmico racial” (FANON, 1952/2008, p. 105); é ser no mundo como pessoa 
negra, como fenômeno que se apresenta, cuja especificidade escapou, inclusive, a 
fenomenologia existencial.

Existências negras que estão presentes nas representações sociais do cotidiano 
quando as observamos nas atividades consideradas subalternas por um sistema 
que assim nomeia para marcar as diferenças; nas regiões periféricas e distantes 
dos centros econômicos, retratada por condições precárias voltadas às questões 
básicas, como: moradia, alimentação, saneamento básico, saúde, educação e segu-
rança; nos poucos corpos negros que permanecem na Universidade; na juventude 
negra que tem sua vida interrompida a cada 23 minutos; na pouca representativi-
dade negra nas mídias; assim como nos cargos políticos, no direito, na medicina, 
na engenharia etc.

Isso foi propulsor para percebemos que a referência de um corpo branco, im-
pregnado por uma ideologia branca europeia como padrão não seria suficiente 
para responder ao corpo negro, até então construído por imaginários como um 
corpo indesejado, significando o não-ser. Na busca por relacionar essa discussão 
com a educação, eis que ao mergulhar nas obras do educador Paulo Freire, nos 
defrontamos com o conceito de corpo consciente. Aproximando-se mais ao corpo 
negro, como um corpo inverso ao alienado, que intencionado à superação, cami-
nha rumo à libertação que rompe com a situação de opressão e que conduz para 
transformação da realidade:

O homem [ou a mulher] é um corpo consciente. Sua consciência, 
intencionada ao mundo, é sempre consciência de em permanen-
te despego até a realidade. Daí que seja próprio do homem [da 
mulher] estar em constantes relações com o mundo. Relações 
que a subjetividade toma corpo na objetividade, constitui, com 
esta, uma unidade dialética, onde se gera um conhecer solidário 
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com o agir e vice-versa. Por isto mesmo é que as explicações 
unilateralmente subjetivistas e objetivistas que rompem esta 
dialetização, dicotomizando o indicotomizável, não são capazes 
de compreendê-lo (FREIRE, 1969/1983, p. 51, grifo nosso).

O corpo consciente nos possibilitou entender as corporeidades negras para 
além da negação do corpo negro, marcado pelo processo de escravização e depois 
fortemente pela assimilação e imposição da cultura branca europeia. Essa trans-
cendência se faz presente na medida em que, no processo de formação tanto iden-
titário quanto de acesso a Educação e aos direitos humanos negros (NÓBREGA, 
2020), vamos desvelando as estruturas geradoras do racismo nas suas muitas ins-
tâncias, seja econômica, jurídica, ideológica ou política como enunciada por muitos 
intelectuais negros (ALMEIDA, 2018).

A ideia de raça, atualiza-se e se reafirma pelas diferentes desigualdades (de 
classe, racial e de gênero) produtoras de uma trama histórica carregada por pre-
conceitos e discriminações: um projeto estrutural que mantém o racismo como 
combustível para o funcionamento do capitalismo (ALMEIDA, 2018).

É importante a lucidez de que a transformação não se dá apenas pela conscien-
tização, esta é apenas um pontapé inicial: “Não levamos a ingenuidade até o ponto 
de acreditar que os apelos à razão ou ao respeito pelo homem possam mudar a 
realidade. Para o preto [...] só há uma solução, a luta” (FANON, 1952/2008, p. 186).

São muitos os campos de luta que a população negra vem travando há séculos, 
resistindo para sobreviver. A educação tem sido um deles e que se expressa nesta 
pesquisa por meio da reconstrução de um documento (projeto político-pedagógi-
co-participativo) o qual revela a identidade, compromisso ético e político, agir cole-
tivo, concepção e ação pedagógica para a transformação. Sendo assim, a pergunta 
que orienta esta pesquisa é: Como se dá a inserção de questões étnico-raciais, no 
âmbito das instituições de educação formal e não formal, em um projeto político-
-pedagógico-participativo? Problema este que foi construído coletivamente com o 
grupo de pesquisa. Seguido do objetivo geral: Acompanhar e descrever como se dá 
o processo da inserção da temática da corporeidade negra em um PPPP. Tal como, 
dos objetivos específicos: 

a) contribuir para a inserção da questão étnico-racial no projeto político-peda-
gógico-participativo;

b) abrir espaço para a discussão sistemática da questão racial na comunidade; 
c) fortalecer a parceria entre universidade e comunidade; de pensar sobre as 

existências negras no cotidiano educacional formal e não formal.

MÉTODO

Para responder ao problema de pesquisa optamos pela pesquisa participante 
e interventiva, tendo como perspectiva teórico-metodológica a fenomenologia. É 
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importante ressaltar que ao invés de desconsiderar toda produção já realizada por 
essa base teórica, por ser de cunho europeu, resolvemos enegrecer a fenomenolo-
gia com mais contribuições. Carmo (2011, p. 18) dilucida que “pela fenomenologia, 
não somos nós que interferimos nas coisas: são elas que se mostram a nós, ou me-
lhor, que se deixam revelar”. Ou seja, descrevemos o que se desoculta (CRITELLI, 
2019).

A ciência ontológica em que a fenomenologia foi se concebendo, compreende 
o ser na aparência, exposto pelo ente, como presença no mundo, mas não apenas 
isso; o ser é abrangido naquilo que mostra e também naquilo que oculta. O que 
antes, na metafísica, era oculto, tal como as diferentes manifestações intencionais 
(a subjetividade), a Fenomenologia do Ser traz à luz, eclode com a dicotomia en-
tre objetividade e subjetividade. É por meio da postura fenomenológica e de suas 
interrogações que é possível construir conhecimento científico decursivo da inves-
tigação do ser em seu processo de existência: “Investigar não é, assim, uma apli-
cação sobre o real do que já se sabe a seu respeito. Ao contrário, é a ele que per-
guntamos o que queremos saber dele mesmo” (CRITELLI, 2006, p. 27, grifo nosso).

Pensar as questões étnico-raciais é abrir um leque de possibilidades para o 
aprofundamento dos múltiplos assuntos concernentes a população negra brasi-
leira. Para debater com o grupo de 20 pessoas, entre educadoras e gestoras, utili-
zamos como procedimento, o encontro reflexivo (SZYMANSKI; SZYMANSKI, 2014), 
lançando a pergunta desencadeadora: “O que vocês gostariam de saber sobre o 
corpo negro?”. Desta indagação muitos posicionamentos e enunciados de relatos 
experiências foram compartilhados e gravados durante uma hora de encontro. Em 
seguida, transcritos, desencadeando-se em textos que, após várias leituras, num 
movimento dialógico entre as partes e o todo das narrativas, possíveis sentidos se 
aproximavam em trechos que ora se revelavam, ora se ocultavam.

Organização esta constituída pelas unidades de sentido, formando assim, três 
constelações, tais quais: Preto, pardo ou moreninho: quem é o negro no Brasil; As 
raízes do racismo e A práxis educativa.

RESULTADOS E ANÁLISE

A constelação Preto, pardo ou moreninho: quem é o negro no Brasil? apresen-
tou como enfoque nos enunciados a questão do fenótipo, encaminhando assim a 
necessidade de investigarmos acerca do colorismo; a explanação sobre a forma-
ção da identidade com a intenção de transpor a ideia da autoaceitação, enquanto 
responsabilidade individual, desconsiderando as questões sociais e históricas; e a 
representatividade tanto positiva, como negativa. Cada uma dessas unidades de 
sentido nos conduziu a conhecimentos fundamentais para interpretação e possí-
veis desocultamentos enraizados por imaginários, preconceitos e ausência de for-
mação docente. O mito da democracia racial, alimentado por uma noção que to-
dos são iguais e por isso não há racismo, revela a naturalização das desigualdades 
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sociais no Brasil, além dos interesses pela manutenção dessa estrutura, perdurada 
por um sistema colonizador. Disso decorreu o entendimento das teorias racistas 
fortemente justificadas por um pseudo cientificismo no século XIX, o qual as condi-
ções biológicas e geográficas serviam como únicos parâmetros para construção de 
quem era o negro, projetado pelo branco europeu (BENTO, 2002).

Todas as possibilidades de negação do outro para afastar qualquer semelhança 
entre o que era nomeado como branco e negro foi se constituindo como critério de 
desumanização: ser inferiorizado, bestificado, não humano, raça, representação 
do pecado pelas explicações  de ordem católica, sinônimo de doença, branco de-
generado. Assim como elucidado por Munanga (2019, p. 26): “O fato de ser branco 
foi assumido como condição humana normativa, e o de ser negro necessitava de 
uma explicação científica”.

O projeto de embranquecimento como identidade nacional desencadeou mui-
tas distorções na formação da identidade da população negra brasileira, que assi-
milada pela cultura eurocêntrica, teve a sua ocultada. Isso nos leva a compreender 
que a unidade de sentido “aceitar- se” precisa ir além de responsabilizar a pessoa 
para o reconhecimento de sua identidade, e nesse sentido aprofundar de um lado, 
o processo histórico e sociológico que envolveu desde o período escravocrata até 
a contemporaneidade neoliberal, e de outro a resistência do povo negro e toda 
sua produção cultural. Isso apareceu em um dos enunciados durante o encontro 
reflexivo: “O que, que esse pai, essa mãe sofreram quando era criança, que fizeram 
com que eles achassem ou trabalhassem com o filho essa questão de não ser negro, 
de não se aceitar?”.

Desse fio condutor ampliamos para as representatividades, num exercício de 
desconstrução de imaginários e entendimento acerca das iniciativas em políticas 
públicas para a reparação e ocupação dos acessos e direitos de pertencimento, 
assim como sempre fez numa constante luta, os diversos movimentos negros.

Para adentrar essa discussão se fez necessário abordar sobre as raízes do racis-
mo, constelação que recebeu este nome, para embasar as estruturas que moldam 
a sociedade brasileira: Política, o Direito, o Estado, a Economia e a Ideologia (AL-
MEIDA, 2018). Quando não entendemos esse arranjo, tendemos a individualizar os 
processos, evidenciando a pobreza, o abandono, resultados da desigualdade como 
consequência de não esforço ou mérito. Ao explanar sobre o racismo nos depara-
mos nas falas do grupo, com a ideia de reprodução do racismo como algo atrelado 
a atitude e como eu percebo o outro. Compreender como a corporeidade negra 
está representada nas instituições, assim como indagar o porquê as periferias tem 
em sua maioria a população negra e porque do genocídio da juventude negra; é 
desvelar uma sociedade que tem o racismo como tecnologia para manter uma ló-
gica capitalista de viver.

Todo esse arcabouço teórico foi explanado na pesquisa conforme as escolhas e 
interpretações dos enunciados expressos no encontro reflexivo com as educadoras 
e gestoras dos equipamentos educativos. E para dar conta de uma prática antirra-
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cista o grupo pontuou a formação docente como um requisito: “A gente, como pro-
fissional, é importante que a gente tenha essa noção sobre o preconceito, sobre o 
racismo, sobre a luta do negro, pra que a gente possa empoderar e orientar as nos-
sas crianças”. Desse apontamento, eis que surge a constelação “Práxis educativa”, 
constituídas das unidades de sentido: formação docente e planejamento das ações 
para encaminhamento do PPPP. Documento este, que carrega em cada conceito 
a intencionalidade para sua construção, desde a concepção que se tem de educa-
ção; a história e identidade da comunidade como projeto que parte da realidade 
em busca dos objetivos de transformação (projetar, devir). No conceito político, 
envolve a organização do agir coletivo para implementação das ações pedagógicas, 
assim como o conflito de ideias, as tomadas de decisões e consciência de classe. 
O pedagógico é o pulsar da escola agregado ao projeto político, pois é dinâmico 
e flexível, uma vez que a prática pedagógica é revista o tempo todo, conforme as 
muitas demandas apresentadas no quefazer (FREIRE, 1979) do professor com as/
os estudantes e na relação com os outros docentes. O quarto P, de participativo foi 
à confirmação da autonomia e coletividade na construção do documento, já que 
é impossível pensar o PPP sem grupo, porém muitas instituições escolares consi-
deram como mais uma tarefa burocrática do cotidiano escolar, ficando atribuída a 
gestão.

Nessa perspectiva, a práxis educativa é o movimento entre a ação-reflexão-a-
ção, caracterizada pela reflexão crítica sobre a prática orientada pela teoria, a re-
visão da teoria e a teorização da prática. Desta complexidade surgiu a necessidade 
de pensar a formação docente continuada e permanente, pois é um processo que 
respalda o ser e o fazer docente numa atuação responsável pelo ensino-apren-
dizagem e o trato pedagógico dos conhecimentos produzidos pela humanidade, 
voltado a problematizar a realidade. Daí a importância de articular os elementos 
necessários aos saberes docentes, proposto por Freire (1996), tais quais: dialogi-
cidade, reflexão crítica sobre a prática, curiosidade, agir coletivo, relação com o 
outro e formação política.

Freire (1996) refere que é imprescindível à tarefa docente o “pensar certo”, que 
não é entendido como algo dogmático; ele se eleva do pensamento naturalizante 
e ingênuo para a consciência ético-política:

[...] na formação permanente dos professores, o momento fun-
damental é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando cri-
ticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar 
a próxima prática. O próprio discurso teórico, necessário à re-
flexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática (FREIRE, 1996, p.39).

Para orientar, empoderar e formar as/os educandas/os, é importante reconhe-
cer a necessidade de estudar as questões relacionadas ao corpo negro, levando em 
conta a especificidade que foi implementada no PPP. O grupo apontou a relevância 
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da compreensão do que é preconceito, do que é racismo, da história da luta da 
população negra, para que o silenciamento e a rejeição sejam transformados em 
possibilidades.

No decorrer das falas, o grupo foi percebendo não só a necessidade da inserção 
da corporeidade negra no PPPP, como também de transformá-la em práxis: “Como 
que a gente pode fazer isso?”. Tal fala revela a preocupação com a coerência entre 
o dizer e o agir:

Chegou a hora de nós oh, fazermos um up também para cultu-
ra negra, sabe. Introduzir vídeos, introduzir história né, começar 
realmente a não ter vergonha, a não ter medo de quebrar a cara 
e falar, né porque, às vezes a gente que não fala, é porque a 
gente não tem conhecimento de causa, né aí a gente... [...] como 
que a gente pode pensar em alguma coisa ou construir algo pra 
essas crianças, que valorizem a identidade deles, que é tão com-
plexo, onde só tem coisas mais europeias, coisas mais brancas.

É interessante observar, nesse enunciado, como o grupo foi refletindo critica-
mente a própria prática: de um lado, sinalizando um caminho formativo e de outro, 
ressignificando as próprias experiências pessoais à luz dos novos conhecimentos 
aprendidos dialogicamente. O PPPP, ao ser uma síntese da teoria e prática, cumpre 
sua função ao ser um documento vivo orientador da práxis.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos quase 20 anos da Lei 10.639/2003, as orientações para uma educa-
ção antirracista continuam ausentes em muitas instituições educativas brasileiras, 
tanto nas práticas pedagógicas quanto na intencionalidade expressa nos Projetos 
Políticos-Pedagógicos. Compreendendo que é direito dos bebês, crianças e adoles-
cente a educação que valorize a cultura e história do povo negro, a pesquisa aqui 
apresentada teve como objetivo investigar como se dá a inserção das questões 
étnico-raciais nas instituições de educação num projeto político pedagógico par-
ticipativo.

Por meio de revisão de literatura de artigos científicos de abordagem fenome-
nológica verificou-se a quase inexistência de estudos sobre negritude e educação, 
o que caracteriza essa corrente como predominantemente branca e eurocentrada. 
A partir dos conceitos de corpo- próprio de Merleau-Ponty (1945/2018) e corpo 
consciente de Paulo Freire (1993/2008), analisou-se a importância da práxis docen-
te para a constituição da existência negra desde a primeira infância.

Evidenciou-se a necessidade de discutir quem é o negro no Brasil, decorrentes 
da construção de ideologias de embranquecimento, teorias racistas e imaginários 
equivocados para segregar e inferiorizar o negro. A segunda constelação mostrou 
que para compreender o racismo se faz necessário entender as subjetividades e as 
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estruturas: econômica, histórica e política, que o mantém como tecnologia para 
exploração e interesses. Por fim, a constelação Práxis, emergiu a necessidade de 
constituir o espaço educativo como local de formação docente permanente, que 
leve em conta a práxis, de forma a não dicotomizar teoria e prática e colaborar 
com o exercício  da reflexão crítica para encaminhamentos de práticas antirracistas 
(MUNANGA, 2019; GOMES, 2003, BRASIL, 2003, 2005).

No atual momento histórico é fundamental, para manter a esperança, buscar-
mos caminhos possíveis de transformação, ainda que não ignoremos os desafios a 
enfrentar. Sem nos tornarmos corpos conscientes dificilmente chegaremos a isso. 
Construir um PPPP posicionado contra o racismo estrutural é um desses caminhos, 
ainda que modesto.
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EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS  
NA ESCOLA
Sueli Melo

Porque o canto não pode ser uma traição à vida,
e só é justo cantar se o nosso canto arrasta consigo as pessoas

e as coisas que não têm voz
(Ferreira Gullar – Corpo a corpo com a linguagem, 1999).

INTRODUÇÃO

Tendo consciência de que a escola, além de ser um espaço de aprendizagem, 
também é um espaço de socialização e interação entre os diversos sujeitos que 
nela atuam, as relações interpessoais estabelecidas são de extrema importância 
para construção e reconstrução positiva ou negativa da autoimagem, autoestima 
e, consequentemente, do autoconceito, principalmente de crianças e jovens ne-
gros(as). Sendo o conhecimento de si mesmo, das próprias potencialidades e de 
como o sujeito se vê, relacionada também ao modo como os outros o percebem, 
a autoimagem está intimamente ligada à autoestima, que, por sua vez, é a capa-
cidade que o sujeito tem de se autoavaliar, também relacionada à forma como os 
outros o avaliam.

Nessa perspectiva, este texto verifica, nos depoimentos dos(as) estudantes ne-
gros(as) do turno matutino do Colégio Estadual Camilo de Jesus Lima, em Vitória da 
Conquista na Bahia, a importância da autoimagem e da autoestima na construção 
do autoconceito positivo e na constituição de relações interpessoais saudáveis e 
afetuosas, criando, no contexto escolar, um clima adequado e favorável ao proces-
so de ensino e de aprendizagem.

AUTOIMAGEM, AUTOESTIMA E  
AUTOCONCEITO DO(A) ESTUDANTE NEGRO(A)

Procurando compreender como ocorrem os processos de autoimagem, auto-
estima e autoconceito entre os(as) estudantes negros(as) do colégio pesquisado, 
foram feitos alguns questionamentos relacionados a esta temática.

Quando indagados(as) se se sentem representados(as) em murais e cartazes 
fixados na escola e em livros didáticos, os(as) estudantes respondem que se sen-
tem representados, porém pouco representados quantitativamente, ou, apenas, 
a “parte sofrida” do negro, “nunca a parte positiva” (Estudante 22), se referindo 
provavelmente às imagens que retratam o período colonial e a escravização do 
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negro no Brasil; ou focados na pobreza e fome no continente africano. Eles(as) têm 
consciência de que os negros, muitas vezes, são representados nesses veículos, 
incluindo a mídia televisiva, de forma estereotipada, como desempregados e ban-
didos, de acordo com este diálogo:

Estudante 25 - Assim, nós do 3º ano acabamos de apresentar 
os trabalhos de história focados na África, e a gente apresentou 
slides e alguns documentários, mas sempre os negros eram de-
monstrados sofridos, na miséria, na fome, na pobreza.

Não se sentirem representados(as) de forma positiva nos murais, cartazes e 
livros didáticos, não fazerem parte do padrão de beleza imposto pela mídia e não 
serem alvo de demonstrações de afetividade no ambiente escolar são alguns dos 
motivos que fazem com que esses(as) estudantes não se sintam à vontade com as 
características que os(as) remetem à ancestralidade e ao fenótipo negro, por isso a 
vontade, externada nos depoimentos, de modificar essas características com pro-
cedimentos estéticos e cirúrgicos.

Quando se manifestam sobre autoimagem e autoestima, questionam o fato de 
em um universo de 244 estudantes do turno matutino, apenas 24 se autodeclara-
rem negros ou pretos, uma vez que, segundo presunção, em torno de 60% dos(as) 
estudantes do turno são negros, que, porém, não se consideram como tal. Con-
cluem que o número de autodeclarados negros não representa o que se percebe, 
visualmente, no colégio.

Da discussão com o grupo sobre autoimagem, obtiveram-se alguns depoimen-
tos:

Estudante 24 - As pessoas pensam muito que o ser negro só é a 
cor da pele, mas, na realidade, não é: são os lábios avantajados, 
o nariz um pouco mais afastado. Essa é algumas das caracterís-
ticas do ser negro, não somente a cor da pele, né? Então, é por 
isso que tem muitas pessoas, como a Bruna, que pode ser um 
pouco mais clara que as outras pessoas, mas o negro não tá na 
pele, tá na fisionomia da pessoa.

Estudante 26 - Às vezes não é tanto chamar de preta, é a manei-
ra [com] que você se expressa. A arrogância, a ironia.

Estudante 20 - A forma ideal de falar é negro e negra. Nem mo-
rena, nem marrom, é negro. Entendeu?

Demonstram, com esses discursos, ter consciência de que o que acontece na 
escola, em relação à autodeclaração de cor/raça, é reflexo do que acontece na 
sociedade. Segundo os(as) estudantes, as turmas questionaram os(as) colegas que 
não se declararam negros(as), apesar da cor da pele, criando dúvidas, comentários 
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e constrangimentos a esses(as) estudantes, que, provavelmente, se autodefiniram 
moreno, pardo, café com leite, chocolate, entre outras tantas denominações.

Não é difícil compreender o porquê de adolescentes e jovens não sentirem or-
gulho da ancestralidade e da aparência física nem terem autoestima positiva, por 
isso procurarem meios de “branqueamento” na tentativa de ser bem aceitos na 
sociedade. Eles(as) vivem em uma sociedade em que ser negro, na maioria das 
vezes, não é visto de forma positiva, em que os meios de comunicação e a própria 
educação não trabalham questões ligadas às relações etnicorraciais de forma ade-
quada e positiva, em que os livros didáticos, em sua maioria, dão ênfase ao negro 
apenas no período da escravização(MUNANGA, 2007).

Ainda tratando da autoimagem e da autoestima do(a) estudante negro(a), per-
cebe-se, quando se fala de beleza física, que a maioria diz não ter nenhum proble-
ma em relação à autoimagem e que não mudaria a cor da pele para agradar outras 
pessoas. É recorrente, nas falas dos(as) estudantes, o “orgulho da cor”, alguns(al-
gumas) enfatizam o fato de que “ser diferente é bom”, outros(as) fazem críticas às 
pessoas que não valorizam a sua etnia, citando colegas que, apesar de negros, não 
se autoidentificaram como tal no questionário aplicado para pesquisa.

Porém, quando se quis saber se eles(as) se acham bonitos(as), as respostas, no 
início, variaram entre “sei lá” ou “me acho diferente”) e até “eu me amo, me acho 
linda assim, negra” a expressões sobre o orgulho da cor e, mesmo os que se acham 
bonitos(as), acreditam que não estão no padrão de beleza proposto na atualidade. 
No decorrer do diálogo, a Estudante 20 assim se expressa:

Estudante 20 - Não me acho bonita. Eu olho e não me vejo boni-
ta. Só que, tipo, eu acho que eu sou uma pessoa legal, né, gente?
Mediadora – Então, a beleza pra você é uma beleza interior, não 
é uma beleza física. De que você não gosta?
Estudante 20 - Ah, tudo!
Mediadora – Você não gosta de nada em você? Estudante 20 - 
Não.

À medida que a conversa prosseguia, eles(as) passaram a refletir sobre o que 
os desagradava e, se pudessem, o que mudariam na aparência. Os(As) estudantes 
contradisseram as afirmações iniciais e começaram a revelar aspectos físicos que 
gostariam de mudar e que fazem parte do fenótipo do negro, principalmente por 
causa dos apelidos que recebem. De todos os aspectos físicos mencionados, o nariz 
e o cabelo são os mais citados, pois deles advêm vários apelidos, como “nariz de 
coxinha”, “cabelo ruim”, deixando-os sempre incomodados e, muitas vezes, sem 
reação.

A Estudante 2 faz o seguinte relato: “Quando eu era pequena, eu me acha-
va feia, porque eu tenho um nariz grandão, tenho um cabelo nãnãnã... e achava 
isso estranho. Mas depois, a gente cresce e vê que a gente tem que se amar, né? 
Se a gente não se amar, quem vai amar? ”. Esta autoimagem negativa vivenciada 
pelos(as) estudantes negros e negras está ligada à herança histórica da escravi-
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zação que gera consequências posteriores para os(as) negros(as) brasileiros(as), 
como a baixo autoestima e autoimagem e autoconceitos negativos. Assim, para 
Abramowicz, Oliveira e Rodrigues (2010, p. 85), “a criança negra não encontra na 
escola modelos de estética que afirmem (ou legitimem) a cor de sua pele de forma 
positiva, pois geralmente a maior parte do corpo docente é branca e com poucos 
subsídios para lidar com os problemas de ordem racial”.

Alguns estudantes, principalmente os do sexo feminino, que dizem gostar da 
aparência, em algum momento dos relatos afirmam a insatisfação com o cabelo, 
dizendo que gostariam de mudá-lo, porque gostam de “cabelo bom”. Questiona-
dos sobre o que seria um “cabelo bom”, não hesitam em responder que é o cabelo 
liso, o cabelo que não dá trabalho, como o cabelo cacheado. Por esse motivo, as 
mães sempre alisam os cabelos das filhas, desde que eram crianças, e assim não se 
acostumaram com o cabelo crespo ou cacheado. Para Gomes:

Nesse processo de enraizamento, os ciclos da infância e da ado-
lescência são momentos significativos. E é durante esse período 
que a relação negro/cabelo se intensifica. O desejo manifesto 
pela criança negra de alterar o “estilo” do seu cabelo é algo com-
plexo. Ele diz respeito à construção dessa criança conquanto su-
jeito em relação à própria imagem e também é resultado de re-
lações sociais assimétricas, baseadas na imposição de modelos 
de homem, de mulher, de adulto, de raça e de etnia (GOMES, 
2008, p. 176).

Entre os estudantes do sexo masculino, um deles disse que sempre alisa o ca-
belo; outros, em sua maioria, dizem preferir usar boné ou manter o cabelo cortado 
rente à cabeça, pois “assim como as mulheres, os homens negros também passa-
ram por processos diversos de mudança em relação ao tipo de corte e de pentea-
do” (GOMES, 2008, p. 174).

O cabelo crespo é um dos aspectos mais evidentes do fenótipo e da ancestra-
lidade negra e está entre as características que mais causam transformações na 
aparência de crianças e jovens negros(as). Segundo se verificou nos depoimentos, 
principalmente das meninas, desde a infância sofrem imposições das mães para 
alisarem ou prenderem os cabelos e permanecem com esses procedimentos até a 
idade adulta. Para Gomes (2008, p. 172), “de modo geral, os primeiros esforços de 
transformação do corpo negro, sobretudo, na história das mulheres negras entre-
vistadas, datam da infância e do desejo de mudar uma parte específica do corpo: 
o cabelo crespo”.

Quando fala de relacionamento, a maioria dos(as) estudantes diz que prefere 
namorar pessoas “morenas” e, quando se refere ao namoro com pessoas negras, 
diz: “Gosto de homem preto, não muito preto, né, gente?” (Estudante 21) e justifi-
ca: “Eu já sou preta, se eu namoro com um homem preto, nossos filhos vão nascer 
carvão” (Estudante 21).
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Talvez esteja implícito nesses relatos, mais uma vez, o desejo de branqueamen-
to, agora concretizado pelo desejo de se relacionar com parceiros com tonalidades 
de pele menos acentuada, preocupados, provavelmente, com a opinião alheia e, 
até, com a cor dos filhos, que nascerão, e com as prováveis situações discriminató-
rias que poderão vir a passar, demonstrando preocupação com o futuro dos filhos, 
opinião que se repete muitas vezes no decorrer das conversas como nestas falas:

Porque, preconceitos que você sofreu você pode então ter medo 
que seus filhos futuramente sofra e venha passar pior do que 
você passou. O que pra você foi humilhante, foi triste, pra eles, 
também pode ser. Entendeu? Aí a preocupação maior é essa, 
tipo seus filhos sofrerem por preconceito e tal (Estudante 20).

No decorrer dos relatos, os(as) estudantes citaram casos de discriminação racial 
pelos quais passaram, ocorridos no Colégio Estadual Camilo de Jesus Lima ou nas 
escolas que estudaram anteriormente, como nos exemplos a seguir:

Quando eu morava em São Paulo, tinha um certo preconceito, 
tanto que eu era uma menina, tipo excluída da sociedade. Eu... 
sentava com meus colegas, tinha, entre todos os alunos da sala, 
eu tinha dois amigos, e os outros me excluíam. Ah, porque ela 
tá assim, e ela é moreninha, sem motivo e é preconceito, só que 
aí eu nunca ligava, porque eu achava assim... por eu ser assim 
eu achava que teria que ter orgulho e honrar minha raça, eu não 
teria que esconder nada (Estudante 6).

Eu tava sentado uma vez e eu fui pedir uma borracha, a profes-
sora veio e disse:
– Chama esse neguinho aí, por favor.
Eu não levei nada a sério, tipo assim, não magoou porque eu sou 
negro e tal, mas todo mundo ficou falando...
(Estudante 22).

Os(As) estudantes atribuem parte dessa visão preconceituosa da população, 
que se reflete no ambiente escolar, à mídia televisiva que, geralmente, mostra o 
negro, nos filmes e novelas, como moradores de favelas, traficantes, porque “eles 
gostam muito de mudar e distorcer as  coisas na realidade” (Estudante 4). Concor-
dam que a mídia finge que o racismo acabou, mas o fortalece por meio da forma 
como o negro é representado. Assim, se hoje o negro tem certa visibilidade na 
mídia, infelizmente ainda é um exceção, pois os poucos que aparecem não repre-
sentam o contingente populacional negro brasileiro.

Porém, também creditaram à mídia o fato de poderem conhecer negros que 
servem de inspiração para a população negra, aqueles que assumem cargos rele-
vantes na sociedade brasileira e que são admirados pelos estudantes negros. Acre-
ditam que este pode ser o caminho para acabar com a discriminação, isto é, “a 
gente pode mostrar para as pessoas que a gente consegue chegar  lá igual a outras 
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pessoas”. Concordam que os negros que estão em ascensão social representam a 
população negra brasileira, quando discutem e dão exemplos nas mídias sociais so-
bre o racismo que sofreram e sofrem, e acreditam que também podem colaborar 
para a reflexão sobre o preconceito que o(a) estudante negro(a) passa na escola ao 
ser desacreditado na sua capacidade intelectual e interesse pelos estudos.

Entretanto, apesar de se sentirem incentivados pelos exemplos de negros 
bem-sucedidos, demonstram preocupações com o futuro, mesmo que a maioria 
acredite no sistema de cotas que surgiu como um ponto positivo para o acesso à 
universidade, embora ouçam comentários negativos, como: “É o lado bom de ser 
negro” ou “Agora todo mundo quer ser preto”. Acreditam que alguns interpretam 
a existência das cotas como forma de suprir a falta de capacidade do negro para 
ter acesso à universidade pelos próprios méritos e, talvez por esse motivo, ainda 
reforcem a ideia da meritocracia, ideologia amplamente divulgada nas mídias de 
que todos têm a mesma oportunidade, dependendo apenas do esforço individual. 
Nos excertos a seguir, opiniões sobre o acesso à universidade por meio das cotas:

Estudante 01 - Eu acho que depende também do desempenho. 
As cotas ajudam, mas talvez com um pouco mais de desempe-
nho talvez a gente nem necessite disso. Talvez você possa mos-
trar pra toda a sociedade que você nem necessita tanto das 
cotas. É bom? É. Mas você também pode seguir de si mesmo, 
entendeu?
Estudante 04 - É você batalhar. Tipo, assim, as cotas podem ser 
um caminho, mas você pode fazer outro caminho melhor ainda, 
né?

Nesses relatos, constata-se que os estudantes ainda não compreendem as cotas 
como reparação social de desigualdades históricas. Por outro lado, demonstram 
ter conhecimento de que, dependendo do curso que escolherem, terão dificuldade 
de acesso à faculdade e ao mercado de trabalho: “Eu acho que a minha cor pode 
prejudicar um pouco a minha faculdade, porque eu quero fazer Artes Cênicas e 
pode ser que eu chegue na faculdade e não me aceite por causa da cor”. Sobre as 
políticas públicas de reparação, Bento assim discorre:

Na verdade, o legado da escravidão para o branco é um assunto 
que o país não quer discutir, pois os brancos saíram da escra-
vidão com uma herança simbólica e concreta extremamente 
positiva, fruto da apropriação do trabalho de quatro séculos de 
outro grupo. Há benefícios concretos e simbólicos em se evitar 
caracterizar o lugar ocupado pelo branco na história do Brasil. 
Este silêncio e cegueira permitem não prestar contas, não com-
pensar, não indenizar os negros: no final das contas, são inte-
resses econômicos em jogo. Por essa razão, políticas compen-
satórias ou de ação afirmativa são taxadas de protecionistas, 
cuja meta é premiar a incompetência negra etc., etc. Como nos 
mostra Denise Jodelet (1989), políticas públicas direcionadas 
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àqueles que foram excluídos de nossos mercados materiais ou 
simbólicos não são direitos, mas sim favores das elites dominan-
tes (BENTO, 2002, p. 27).
Os participantes da pesquisa acreditam que, para não 
serem discriminados no futuro, devem “se assumir mais, 
mostrar que juntos „somos todos iguais‟ e mostrar tam-
bém que o preconceito pode ser barrado com tudo isso, 
que ele pode ser esquecido e mostrar também que a cor 
não identifica o que a pessoa pode ser” (Estudante 1). 
Além disso, acreditam que não podem “negar a raça” e 
devem ter “orgulho de ser o que é”. Pensam que também 
podem servir de inspiração para outras crianças e jovens 
negros no futuro, citando mais uma vez personalidades 
negras, como Nelson Mandela, Martin Luther King, Bara-
ck Obama.

Para os jovens negros(as) do Colégio Estadual Camilo de Jesus Lima, não é fácil 
se autoidentificarem como negro(a) ou preto(a), o que ficou explícito nos questio-
nários aplicados pelas várias denominações dadas quanto ao quesito cor/raça, que 
variam entre café com leite, marrom, chocolate, moreninho a branco escuro; ou 
pelo fato de que, dos 244 estudantes do turno matutino questionados, apenas 24 
se autodeclararam negros(as) ou pretos(as).

Ao ser discriminado(a), o(a) estudante negro(a) manifesta vários comportamen-
tos, como insegurança com a própria aparência – que interfere no autoconceito –, 
distanciamento dos(as) colegas, timidez, agressividade ou negação da realidade. 
A discriminação racial nas escolas intervém na aprendizagem dos(as) estudantes 
negros(as) por não se perceberem como sujeitos presentes na sociedade brasileira, 
tanto no imaginário popular, quanto na realidade em que vivem, por terem poucos 
exemplos positivos de membros da população negra nas diversas instâncias da so-
ciedade, tanto no âmbito das imagens que são veiculadas nos materiais didáticos, 
nos espaços físicos das escolas e nos meios de comunicação, quanto na história dos 
ancestrais, a qual apresenta a população negra apenas como escravizados, sem 
mostrar a história de lutas e resistências dessa população contra o racismo e toda 
forma de discriminação.

Conclui-se que são necessárias ações consistentes por parte das secretarias de 
educação e das escolas para formação dos profissionais da educação sobre a te-
mática da pesquisa, para que possam trabalhar estas questões de forma adequa-
da, pois, além de uma legislação específica, é preciso fornecer o suporte para que 
os(as) profissionais tenham condições concretas de trabalhar um tema que interfe-
re, tanto no aprendizado, quanto no autoconceito de crianças e jovens estudantes 
negros(as) inseridos no contexto escolar.

Precisa-se escutar crianças e jovens negros(as) que constituem um dos segmen-
tos do sistema educacional; precisa-se refletir sobre a função social da escola na 
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formação de agentes críticos e reflexivos sobre a própria realidade e que, principal-
mente, se percebam como sujeitos de sua história, que tenham orgulho da etnia 
e da história de resistência dos ancestrais, o que, certamente, contribuirá para a 
elevação da autoestima e construção de autoconceito positivo.
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HISTÓRIA E POLÍTICA EDUCACIONAL DAS 
ESCOLAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA PIQUI 
DA RAMPA, VARGEM GRANDE, MARANHÃO
Ilma Fátima de Jesus

A noite não adormece
Nos olhos das mulheres

A lua fêmea, semelhante nossa,
Em vigília atenta vigia 

A nossa memória.
A noite não adormece nos olhos das mulheres

Conceição Evaristo em homenagem à Beatriz Nascimento

INTRODUÇÃO

O artigo aborda a pesquisa iniciada no Doutorado em Educação que trata da 
história e política educacional das escolas da Comunidade Quilombola Piqui da 
Rampa, Vargem Grande, Maranhão e analisa o conhecimento dos profissionais da 
educação sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Qui-
lombola para investigar a história da educação na comunidade, a história das do-
centes e das mulheres quilombolas, com estudo sobre as relações de gênero, raça 
e etnia, processos de formação de professoras e professores para entender que 
as diferenças devem ser abordadas no espaço escolar para construção de atitu-
des saudáveis, isentas de manifestações de preconceito e discriminação raciais 
advindos do racismo, para que a escola quilombola possa fortalecer a identida-
de étnico-racial das crianças, adolescentes, jovens e adultos. Para tanto, buscamos 
evidenciar o conhecimento sobre as diretrizes para as escolas quilombolas, as di-
retrizes referentes à Lei nº 10.639/2003, e o Plano Nacional de Implementação Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana com ações referentes à 
educação escolar quilombola. Abraçamos um referencial teórico-metodológico na 
pesquisa baseado em estudos sobre a educação escolar quilombola e a educação 
para as relações étnico-raciais para a pesquisa sobre a realidade educacional das 
mulheres quilombolas, recuperando o percurso do Mestrado em Educação que 
cursamos antes da existência da Lei nº 10.639/2003 e das diretrizes que orientam 
as escolas quilombolas, com a adoção teórico-metodológica referenciada na pers-
pectiva afrocentrada, com obras que busco estudar como educadora e militante 
do movimento negro preocupada com as questões de gênero, raça e etnia, que 
incluem GOMES, MUNANGA e SILVA, dentre outrasvoltadas à educação escolar 
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quilombola e que incluem as práticas educativas, discorrendo sobre os quilombos 
no Maranhão para o enfoque da história e política educacional.

Como pesquisadora e militante do movimento negro, profissional da educa-
ção básica e superior, tivemos contato com comunidades quilombolas do estado 
e fora dele para realização de oficinas sobre identidade étnico-racial e autoestima 
de mulheres quilombolas, bem como a participação nas reuniões técnicas para a 
elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilom-
bola, audiências públicas e seminários e processos formativos para sua implemen-
tação e, atualmente, integramos a Comissão Estadual de elaboração das Diretrizes 
Curriculares para a Educação Escolar Quilombola do Estado do Maranhão, o que 
consideramos importante na pesquisa sobre a temática para o conhecimento e 
discussão na educação.

HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA

As reivindicações específicas do movimento negro foram silenciadas pela edu-
cação brasileira, que ignorou as iniciativas de educadores negros e negras no cam-
po educacional, que contou com a criação de escolas, movimentos de alfabetização 
da população negra e propostas pedagógicas que contemplavam a especificidade 
e pluralidade étnica dos educandos, assim como as dificuldades de acesso e per-
manência do segmento étnico-racial negro no sistema de ensino, o que se estende 
ao contexto da educação escolar quilombola porque o acesso ao saber propicia 
a libertação de um processo de dominação e de perpetuação das desigualdades 
em nossa sociedade. Nesse contexto, as políticas públicas educacionais, a partir 
de processos de reparação, reconhecimento e valorização na educação, para pro-
moção de uma vida digna à população negra, são necessárias para nossa história 
poder estar presente nas escolas, inclusive nas quilombolas.

Gomes (2012, p. 106) afirma que as demandas do movimento negro encontram 
maior ressonância, nos dias atuais, quando incorporadas por órgãos governamen-
tais, núcleos de estudos e pesquisas, escolas de educação básica e processos for-
mativos de professores e professoras, que ainda sofrem resistência dos que igno-
ram sua importância, ressaltando que

[...] o trato da questão racial no currículo e as mudanças ad-
vindas da obrigatoriedade do ensino de História da África e das 
culturas afro-brasileiras nos currículos das escolas da educação 
básica só poderão ser considerados como um dos passos no 
processo de ruptura epistemológica e cultural na educação bra-
sileira [...]. Trata-se, na realidade, de uma mudança estrutural, 
conceitual, epistemológica e política. (GOMES, 2012, p. 106)
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Para Gomes (2011, p. 135), “movimento negro é entendido como um sujeito 
político, com uma trajetória histórica, integrante do contexto atual da organização 
dos movimentos sociais [...]”.

A autora salienta que os estudos sobre educação para as relações étnico-raciais, 
no país, têm se configurado como um campo de tensão, a partir do século passado, 
especialmente a partir da década de 1970. Identificamos nos escritos de Gomes, 
o Movimento Negro Unificado – MNU como organização que passa a politizar o 
termo raça, em plena época da ditadura militar.

Ao ressignificar a raça, o movimento negro indaga a própria his-
tória do Brasil e da população negra em nosso país, constrói no-
vos enunciados e instrumentos teóricos, ideológicos, políticos 
e analíticos para explicar como o racismo brasileiro opera não 
somente na estrutura do Estado, mas também na vida cotidiana 
das suas próprias vítimas (GOMES, 2012, p. 731).

Gomes reflete que para a efetivação política dessa antiga reivindicação do mo-
vimento negro para a educação, a partir da Lei nº 10.639/2003 e das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-brasileira e Africana e seus desdobramentos na “forma-
ção de professores/as, na pesquisa acadêmica, na produção de material didático, 
na literatura, entre outros, deverão ser considerados como mais um passo no pro-
cesso de descolonização do currículo”, há necessidade de construção de projetos 
educativos emancipatórios abrigando um conflito, reportando-se a Santos (1996) 
que chama de "epistemicídio": "a morte de conhecimentos alternativos”, sendo 
fundamental a valorização das diversas possibilidades de pensar a vida, das diver-
sas formas de produzir conhecimento e que uma não se sobreponha à outra. Para a 
autora, “A escola brasileira ao ser indagada pelo Movimento Negro pela implemen-
tação de uma educação antirracista vive uma situação de tensão entre configurar-
-se, de fato, como direito social para todos” (GOMES (2007, p. 102).

Em “O pensamento do MNU”, publicado no livro “O Pensamento Negro em 
Educação no Brasil: Expressões do Movimento Negro”, trazemos o Programa de 
Ação do MNU, ou seja,

A contribuição que o debate acerca da educação traz para o pro-
cesso de reação à violência racial começa ao se denunciar a se-
letividade do modelo educacional vigente, o reforço aos valores 
da classe dominante, a perpetuação de uma prática pedagógica 
racista, que exclui o patrimônio cultural da população negra dos 
currículos escolares (JESUS, 1997, p. 47).

Fernandes e Souza em Identidade Negra entre exclusão e liberdade (2016, p. 
105) salientam em nota sobre o movimento negro que 
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No plano político, o MNU ressignificou o termo raça, inclusive 
para combater o racismo, forjando nova conotação para o con-
ceito de identidade negra, ligando- a à cultura e ao restabele-
cimento da memória histórica da diáspora africana. No plano 
das ciências sociais, o termo raça foi adotado para designar as 
diferenças de oportunidades de vida, de cultura e de formas de 
tratamento peculiares ao grupo de afrodescendentes, daí por 
diante chamados de negros (FERNANDES e SOUZA 2016, p. 105).

A luta do movimento negro conta com educadoras que refletem sobre nossa 
ancestralidade como Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. SILVA (2011, p. 153), 
referência fundamental da temática étnico-racial, afirma em “Entre Brasil e África: 
construindo conhecimento e militância” que “Mesmo nós negros, que reconhece-
mos e valorizamos nossa descendência africana, enfrentamos dificuldades neste 
sentido, pois vimos sendo mantidos no desconhecimento uns dos outros, tanto dos 
oriundos do Continente como dos da Diáspora”.

Há necessidade de se romper com um modelo pedagógico em que persiste o eu-
rocentrismo, apesar das verdades históricas que corrigem erros de materiais vei-
culados nas escolas. Para Asante (2016, p. 2) “A Afrocentricidade é uma crítica da 
dominação cultural e econômica e um ato de presença psicológica e social diante 
da hegemonia eurocêntrica”.

Munanga (2015, p. 31) assevera que “A história da África na historiografia colo-
nial foi negada e quando foi contada o foi do ponto de vista do colonizador”.

Lélia Gonzalez confirma a veiculação da visão distorcida sobre nossa história e 
reflete que

A história oficial, assim como o discurso pedagógico internali-
zado por nossas crianças, falam do brasileiro como um ser “cor-
dial” e afirmam que a história do nosso povo é um modelo de 
soluções pacíficas para todas as tensões e conflitos que nela 
tenham surgido. Por aí pode-se imaginar o tipo de estereóti-
pos difundidos a respeito do negro: passividade, infantilidade, 
incapacidade intelectual, aceitação tranquila da escravidão etc. 
(GONZALEZ, 1982, p. 90).

Mariléia dos Santos Cruz retrata o que a história da educação inviabilizou, por 
muito tempo, no livro “História da Educação do Negro e outras histórias” em “Uma 
abordagem sobre a história da educação dos negros”, e afirma que nossos ances-
trais buscaram acesso ao saber pois “No que diz respeito ao esforço específico do 
grupo em se apropriar dos saberes formais exigidos socialmente, mesmo quando 
as políticas públicas não os contemplavam, fica patente a criação de escolas pelos 
próprios negros” (CRUZ, 2005, p. 28).

A autora revela para a população negra maranhense, existiram “aulas públicas 
oferecidas pela irmandade de São Benedito até 1821, em São Luís do Maranhão” 
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(MORAES, 1995 apud CRUZ, p. 28), o que confirma o interesse dos africanos e des-
cendentes no acesso ao saber.

HISTÓRIA E POLÍTICA EDUCACIONAL DAS ESCOLAS 
QUILOMBOLAS

A análise sobre a história e política educacional das escolas da Comunidade Qui-
lombola Piqui da Rampa, considera como ponto de partida a realidade educacional 
identificada em visitas àquele território, sendo que a pesquisa iniciada no Doutora-
do em Educação investiga a Comunidade Quilombola Piqui da Rampa que se situa 
na área do território Rampa e localiza-se na zona rural do município de Vargem 
Grande, ao norte do Maranhão, um quilombo em que a dança do Tambor de Crioula 
garante momentos de grande alegria e os quilombolas sentem-se orgulhosos por 
manter a tradição herdada de seus antepassados.

O estudo de Nascimento e Gomes (2019, p. 7) ressalta que “Walter dos Santos, 
Secretário Geral da Associação Comunitária e Agrícola de Trabalhadores e Traba-
lhadoras Remanescentes de Quilombo Piqui da Rampa” afirma que “a população 
da comunidade é composta por 250 habitantes, distribuídos em 32 famílias”. De 
acordo com Nascimento e Gomes (2019, p. 6) “Piqui da Rampa teve a sua certifica-
ção emitida pela Fundação Cultural Palmares em 24 de março de 2010”. Os autores 
afirmam que a titulação da comunidade está parada no Setor de Regulamentação de 
Territórios Quilombolas, da Superintendência Regional do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (INCRA) no Maranhão (NASCIMENTO e GOMES, 2019, 
p. 6).

Sobre as escolas de educação escolar quilombola (EEEQ), o artigo “Oferta de 
Escolas de Educação Escolar Quilombola no Nordeste Brasileiro”, de Edmilson San-
tos et al (2019) “O estado do Maranhão parece ser o mais comprometido com essa 
agenda (construção de EEEQ). Além de apresentar maior valor nominal de EEEQ, o 
número de escolas é mais de nove vezes superior ao número de cidades”. Os au-
tores refletem que: “Quando tentamos compreender essa oferta analisando o nú-
mero de comunidades certificadas, podemos perceber mais nitidamente o peso do 
Maranhão na oferta de EEEQ”. A pesquisa indica que o “Maranhão é o estado onde 
a política de construção de EEEQ realmente se efetivou no Nordeste”. Em termos 
de número de escolas quilombolas a pesquisa aponta: “O melhor desempenho foi 
encontrado no estado do Maranhão.” Macedo e Santos (2018, p. 15) afirmam em 
“Estado da Arte das Pesquisas sobre Educação  Escolar Quilombola nos Programas 
de Pós-Graduação em Educação no Brasil” que a pesquisa sobre “as DCNEEQEB 
mostrou em seus resultados que a gestão escolar demonstrou desconhecimento 
e descrédito para com a referida ação afirmativa demandada pelo artigo 26A, da

LDB”. Entretanto, apresentam como resultado que, “mesmo a escola sendo vista 
como necessária para realização dos direitos desses sujeitos, esta continua alheia 
ao movimento quilombola”, e afirmam que “as escolas quilombolas ainda repro-
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duzem uma educação colonialista e eurocêntrica onde os saberes quilombolas não 
são valorizados, pois não são reconhecidos como legítimos”.

A respeito do significado de quilombo Abdias Nascimento nos traz conceitos im-
portantes, a partir do texto sobre “Quilombismo: um conceito científico histórico-
-social” em que define que “Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, solidarie-
dade, convivência, comunhão existencial. Repetimos que a sociedade quilombola 
representa uma etapa no progresso humano e sociopolítico em termos de igualita-
rismo econômico” (2009, p. 204).

No Maranhão, resgatamos a iniciativa de criação de uma escola mista que aten-
desse meninas e meninos que foi da educadora e primeira romancista brasileira 
Maria Firmina dos Reis. Apesar de a história da educação brasileira não incluir as 
iniciativas de educadoras negras e educadores negros com a criação de escolas no 
século XIX, Cruz nos revela que “Há também registro de uma escola criada pelo 
negro Cosme, no Quilombo da Fazenda Lagoa-Amarela, em Chapadinha, no Estado 
do Maranhão, para o ensino da leitura e escrita para os escravos aquilombados 
(CUNHA, 1999, p. 81 apud Cruz (2005, p. 8) e ressalta

Negro Cosme foi um quilombola que se destacou como um dos lí-
deres da Guerra dos Balaios, no Estado do Maranhão, entre 1838 
e 1841. Sobre a escola do Quilombo Fazenda Lagoa Amarela, 
fomos informados no Arquivo Público do Estado do Maranhão 
de que há precária existência de fontes sobre o assunto, uma 
vez que esse quilombo teve uma existência limitada a dois anos, 
sendo posteriormente dizimados todos os seus habitantes, em 
decorrência da Guerra dos Balaios. Sua referência documental é 
expressa em uma comunicação nos altos do processo desenca-
deado no período contra o líder dos balaios. Contudo, esse fato 
por si permite que possamos inferir que mesmo durante o Impé-
rio já era comum a preocupação dos negros em apropriarem-se 
dos saberes na forma escolar (CRUZ, 2005, p. 28).

A escolha pela comunidade quilombola Piqui da Rampa se deu após parti-
ciparmos com professoras e estudantes da UFMA de uma programação com 
atividades como: oficina sobre histórias africanas para crianças, oficina sobre o 
combate à violência para jovens; sobre comunicação na comunidade quilombo-
la Rampa, que desenvolve o Projeto TV Quilombo, e oficina sobre o negro na 
sociedade brasileira com a participação das lideranças da comunidade. A oficina 
realizada na escola com gestoras, professores e professoras da comunidade nos fez 
perceber o desconhecimento de profissionais da educação sobre os marcos legais 
e, assim, apresentamos as Diretrizes que foram ofertadas às professoras e aos pro-
fessores das duas escolas quilombolas, uma de ensino fundamental e outra de en-
sino médio, de Piqui da Rampa e de Rampa, respectivamente. Dessa forma, nossa 
contribuição se soma a esses autores e às investigações existentes para compreen-
der o significado da educação para as mulheres quilombolas, a fim de identificar 
em que medida a escolarização pode melhorar sua inserção social e se desdobrar 
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em qualidade de vida para a comunidade, sendo que o interesse em pesquisar essa 
realidade, advém do fato de que sendo oriunda da zona rural da ilha de São Luís, 
essa realidade nos parece comum: as casas antes de taipa, hoje já substituídas em 
sua maioria por casas de alvenaria, o cultivo da mandioca, a casa da farinha, a coleta 
e a quebra do coco babaçu, a agricultura familiar, entre outros costumes afins.

AS MULHERES QUILOMBOLAS E AS ESCOLAS QUILOMBOLAS

A historiadora Beatriz Nascimento, pesquisadora dos quilombos, citada por 
Alex Ratts (2007, p. 53) em “Eu sou atlântica sobre a trajetória de vida de Beatriz 
Nascimento”, afirma que “[...] a utilização do termo quilombo passa a ter uma 
conotação basicamente ideológica, basicamente doutrinária, no sentido de agre-
gação, no sentido de comunidade, no sentido de luta [...]” (NASCIMENTO, apud 
RATTS, 2007, p. 53).

A pesquisadora oriunda da Comunidade Quilombola de Conceição das Crioulas, 
do município de Salgueiro, em Pernambuco, Givânia Maria da Silva, afirma que “[...] 
há um desejo dos quilombolas em participar dos processos educacionais formais 
que podem resultar no somatório de esforços para trazer para a educação novas 
abordagens e possibilidades que possam apontar para a construção de outras vi-
sões e formas de pensar a educação no Brasil (SILVA, 2018, p. 12).

O enfoque da questão de gênero na educação utiliza os estudos de Lélia Gon-
zalez, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado – MNU, que tem uma 
contribuição epistemológica incontestável para o processo de descolonização da 
produção dos saberes permeada por pressupostos eurocêntricos, pela preocu-
pação com a mulher negra, passando pela análise da categoria étnico-racial, uma 
vez que tanto gênero quanto raça e etnia são categorias que mantêm as mulheres 
negras num determinado lugar na sociedade, salvo as exceções. Lélia Gonzalez, 
em “Lugar de Negro” já apontava para a necessidade de combate ao racismo, tão 
revelado nos dias atuais, ao refletir sobre as condições da população negra e afir-
mar “o sistema se beneficia com a manutenção de tais condições, na medida em 
que, desse modo, conserva à sua disposição a mão- de-obra mais barata possível” 
(GONZALEZ, 1982, p. 16).

A respeito de gênero podemos afirmar que os papéis sociais construídos de 
acordo com cada cultura sobre a mulher negra podem ser alterados, sendo a es-
cola parte integrante da sociedade que pode ser responsável para impedir que as 
desigualdades entre homens e mulheres continuem em nossa sociedade, refletin-
do sobre gênero e o papel da mulher quilombola.

É preciso combater os estereótipos sexistas e racistas nas escolas para levar 
as crianças desde cedo a desenvolver atitudes e comportamentos mais apropria-
dos sobre o respeito à diversidade humana. A defesa dos direitos das mulheres 
negras pode romper com determinados papeis na sociedade para uma participa-
ção nos centros decisórios fortalecendo a luta por igualdade.
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A escola pode se transformar em instrumento de fortalecimento do papel da 
mulher negra na sociedade para o combate às desigualdades de gênero, raça e et-
nia que são categorias que se articulam quando se discute as desigualdades de 
gênero, associadas a de raça e etnia que advêm da ideologia sexista e racista que 
permeia as relações em nossa sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos que os resultados da pesquisa contribuam para romper com a invi-
sibilidade desse tema no universo acadêmico, uma vez que procuraremos compre-
ender o significado da educação para as mulheres quilombolas para identificar em 
que medida a escolarização pode melhorar sua inserção social e se desdobrar em 
qualidade de vida para a sua comunidade.

A Educação Escolar Quilombola pode fazer parte do contexto educacional das 
escolas quilombolas do Maranhão se as diretrizes curriculares que orientam a prá-
tica pedagógica forem levadas em consideração. Essa modalidade de ensino da 
Educação Básica, mesmo sendo contemplada nas diretrizes nacionais, ainda busca 
o fortalecimento da identidade quilombola no ambiente escolar, que envolve pro-
fessoras e professores, coordenação pedagógica e gestão escolar.

Dessa forma, a pesquisa no Doutorado em Educação trata da história e políti-
ca educacional das escolas da Comunidade Quilombola Piqui da Rampa, Vargem 
Grande, Maranhão e analisa o conhecimento sobre as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Escolar Quilombola para investigar a história da educação 
na comunidade, a partir da história das professoras da comunidade para a constru-
ção da história e memória das docentes, com estudo sobre as relações

de gênero, raça e etnia, para construção de atitudes saudáveis, isentas de ma-
nifestações de sexismo, preconceito e discriminação raciais advindos do racismo 
para o fortalecimento da identidade étnico-racial das crianças, adolescentes, jo-
vens e adultos nas comunidades quilombolas.

Ao buscarmos evidenciar o conhecimento de profissionais da educação sobre as 
diretrizes para as escolas quilombolas com foco na realidade educacional das mu-
lheres, recuperamos a contribuição de referências que abordam a temática étnico-
-racial e de gênero, analisando produções referentes à educação escolar quilombo-
la e as que incluem as práticas educativas que envolvem a comunidade e a história 
e política educacional. Na investigação, consideramos importante revelar estudos 
para divulgação da temática étnico-racial que carece ainda de reconhecimento e 
discussão no âmbito acadêmico e no cenário educacional brasileiro.
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LITERATURA AFRO-BRASILEIRA E TEORIA PÓS-
COLONIAL: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO DAS 
RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS 

Andreia Lívia de Jesus Leão

A grande marca identitária da literatura negra brasileira 
é a denúncia de um sistema infindável de exclusões 

pelas quais passam o negro e sua cultura,
 vitimados pela estigma de ter vivido a diáspora e 

a traumática experiência da escravidão
(Bernd, 2011, p. 153).

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa teve como objetivo desenvolver uma proposta de intervenção 
pedagógica que visava a educação das relações étnico raciais e o incentivo à discus-
são e à produção de textos dissertativos-argumentativos sobre os problemas pós-
-coloniais presentes na literatura brasileira. Em 2019 foi ministrada uma disciplina 
sobre obras cânones e não cânones – Literatura afro- brasileira – do século XIX ao 
XXI aos graduandos do curso de Letras Espanhol do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB), com base na teoria dos polissistemas e teo-
ria pós-colonial, que estimularam a reflexão e o debate sobre como a linguagem 
literária e as produções estéticas podem ser poderosos instrumentos para revelar 
o olhar que diferentes autores, em épocas distintas, tiveram ou têm sobre a influ-
ência do processo escravista na produção literária brasileira. Esse trabalho se torna 
relevante, porque se verifica a necessidade de realizar novas tendências no ensino 
de literatura em que priorizem o debate entre docentes e alunos e promovam 
discussões de temáticas atuais, como a constituição da nacionalidade, o racismo, a 
dupla colonização da mulher, a hegemonia branca europeia, a educação como um 
processo de conscientização, a voz e os mecanismos de resistência, a revisão da 
história e resposta à história oficial, no contexto de educação das relações étnico 
raciais na formação inicial de professores, em consonância com a Lei nº 10.639/03.

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS

A expressão educação das relações étnico raciais é utilizada para discutir ques-
tões que envolvem a população afrodescendente brasileira em contexto de es-
colarização. Esse tipo de ação educacional prevê a oferta de políticas de ações 
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afirmativas e pedagógicas que valorizem a dimensão histórica, cultural, social, an-
tropológica e identitária, inerentes à realidade brasileira, principalmente da popu-
lação afrodescendente e indígena, com o intuito de combater o racismo e todo e 
qualquer tipo de discriminação e violência. Nessa concepção, além das característi-
cas físicas e classificação racial, fatores simbólicos, culturais, territoriais, históricos, 
religiosos, familiares, sociais, políticos e identitários devem ser considerados para 
compreender a complexa realidade desse segmento majoritário na sociedade bra-
sileira.

Para Cashmore (2000, p. 196), o conceito de etnia, criado para substituir o de 
raça, refere- se a um grupo que possui algum grau de coerência e solidariedade, 
formados por pessoas com consciência de identidade cultural comum manifesta 
ou não declarada sobre as suas origens e interesses compartilhados. Nesse en-
tendimento, um grupo étnico não consiste unicamente em um agrupamento de 
pessoas que pertencem a mesma classe social, porém um grupo coeso que vivência 
experiências similares envolto em interesses comuns. E, segundo consta na Reso-
lução CNE/CP 03/2004 (p. 13), o termo étnico, na expressão étnico racial, também 
é utilizado para designar que as relações conflituosas causadas pelas diferenças 
de cor de pele e traços fisionômicos são resultantes da raiz cultural originária da 
ancestralidade africana, que difere em grau de valorização da visão de mundo, 
valores e princípios das de origem indígena, europeia e asiática. Sendo que no Bra-
sil ainda persiste “um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e valoriza 
principalmente as raízes europeias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando 
as outras” (Resolução CNE/CP, 3/3004, p. 16).

Desse modo, o conceito de etnia associado à concepção de raça no contexto 
brasileiro, considerando a influência das teorias científicas e racistas do século XIX 
e da herança escravagista, poderá contribuir para a compreensão dos efeitos do 
racismo, da estratificação e da exclusão social vigente na vida das pessoas negras 
e afrodescendentes que sofrem interferências desses efeitos nos seus processos 
identitários em pleno século XXI. Na visão de Costa (2013, p. 62), essa estratifica-
ção social baseada na cor da pele ocorre também em contexto educacional, por 
causa da perversidade do racismo e “mesmo brancos e negros vivenciando con-
dição social indesejável, a situação da população negra se apresenta como uma 
realidade mais dura.” (p. 62).

Vale ressaltar que, em 2003 no âmbito educacional, foi sancionada a Lei nº 
10.639/03 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que alterou a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394/96. Essa lei estabeleceu nos Artigos 
26-A e 79-B a obrigatoriedade do ensino de história da África e da cultura afro-
-brasileira na educação básica brasileira, de nível fundamental e médio, em todo o 
currículo escolar. E se constituiu como uma das maiores conquistas para atender 
as demandas históricas do Movimento Negro Unificado (MNU), criado em 1978 
em São Paulo, por colocar oficialmente os discursos e as vozes negras historica-
mente silenciados nos currículos das escolas públicas. Diante disso, a lei nasceu 
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da demanda da sociedade civil organizada que apontou uma lacuna na formação 
oferecida, por causa do “sub- dimencionamento da participação do negro na for-
mação da nacionalidade brasileira e uma orientação exclusivamente europeia na 
compreensão dos processo que conformavam a trajetória histórica brasileira” (Co-
elho, 2013, p. 95). Todavia a implementação dessa lei ainda não se efetivou em 
todo o território nacional brasileiro, o que torna urgente a estimulação de práticas 
de resistência em busca de uma educação antirracista que valorize a diversidade 
sociocultural brasileira.

TEORIA PÓS-COLONIAL E TEORIA DOS POLISSITEMAS

No livro “O império escreve de volta: teoria e prática nas literaturas pós-colo-
niais” (1989) de Bill Ashcroft, Gareth Griffiths e Helen Tiffin, os autores se dedi-
caram a realizar análises sobre o mundo durante e após o período de dominação 
imperial, os efeitos desse processo e as influências nas literaturas contemporâne-
as. Isso porque a cultura das nações colonizadas tem sido afetadas e condiciona-
das pelo processo imperial desde o momento da intervenção colonial até os dias 
atuais, por meio da constante agressão do poder dos grandes impérios, que pro-
duziram, e ainda produzem, medo para que os colonizados não adquiram conheci-
mento e poder. Todavia as sociedades pós-coloniais têm adquirido conhecimento, 
produzido questionamentos e promovido mudanças.

Nesse sentido, a teoria literária pós-colonial emerge da incapacidade da teoria 
europeia de lidar com as complexidades e as proveniências culturais variadas da 
escrita pós-colonial; e da necessidade de apresentar um conjunto de estratégias in-
terpretativas voltadas para a rica diversidade de práticas culturais que caracterizam 
as sociedades colonizadas ou egressas da colonização europeia desde o momento 
inicial da colonização até o presente. A teoria também busca o aprimoramento da 
nova prática de escrita pós-colonial e dos efeitos do colonialismo em língua inglesa, 
indígena, francesa, espanhola e portuguesa; e o desmantelamento recursivo e sub-
versivo das pesquisas recebidas das teorias europeias, para trazer à tona a própria 
identidade do povo colonizado e promover a autoafirmação. Para Bonicci (2012), a 
análise por meio da teoria literária pós-colonialista também oferece:

(...) oportunidade de resgatar textos que o poder colonial su-
primia e fazia sumir (porque subvertiam a ordem colonial por 
ele estabelecida), de analisar texto sob uma nova perspectiva 
e recuperar aspectos satíricos e irônicos pelos quais os autores, 
superando conveniências laudatórias, mostram a infâmia da co-
lonização e da alteridade. (Bonicci, 2013, pp. 33-34)

Na visão de Bonicci (2012, p. 56), alguns dos principais temas abordados na 
literatura pós-colonial brasileira são: a reescrita da história da escravidão a partir 
do ponto de vista dos subalternizados, a diáspora e o multiculturalismo, os estu-
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dos sobre a predominância branca, o ambiente “post-bellum” e a ecologia. Para o 
autor, o termo multiculturalismo descreve “o conjunto das diferenças culturais nas 
sociedades contemporâneas e defini-se como o reconhecimento da diferença e o 
direito à diferença, colocando em questão o tipo de tratamento que as identida-
des tiveram e ainda têm nas democracias tradicionais.” (Bonicci, 2012, pp. 60-61). 
E também corresponde a um conjunto de políticas para a acomodação de povos 
diaspóricos, não brancos, e de minorias, como exemplo, a comunidade LGBTQI+, 
que foram racializados e sofrem constantemente o racismo institucionalizado.

Dentre os possíveis temas ou problemas pós-coloniais que poderão ser abor-
dados e discutidos na leitura e na escrita de obras literárias brasileiras, a partir de 
uma concepção pós- colonial, e no aprofundamento da interpretação dos textos e 
de novos conceitos submetidos à discussão, destacam-se: 1. A formação da alteri-
dade e da dicotomia entre sujeito e objeto; 2. A ausência e a recuperação da voz 
dos escravizados e de seus descendentes; 3. A diáspora negra, a revisão histórica e 
a resposta à história oficial; 4. A dupla colonização e o empoderamento das mulhe-
res; 5. A continuação da hegemonia branca; e 6. A exclusão do negro e do índio, a 
miscigenação, a persistência do racismo e a etnicidade.

A teoria dos polissistemas, elaborada por Itamar Even Zohar da Universidade 
de Tel Aviv na década de 1960, a partir de reflexões sobre a teoria da tradução e 
da intricada estrutura histórica da literatura hebraica, teve como objetivos tornar 
explícita uma concepção do sistema como algo dinâmico e heterogêneo; dar conta 
da heterogeneidade da cultura, abrangendo produções culturais, não-canonizadas, 
que antes não recebiam o devido valor ou atenção e que agora passam a ser ana-
lisadas a partir das relações de interdependência mútua que instauram com a lite-
ratura canonizada; proporcionar hipóteses menos simplistas e reducionistas para 
a complicada questão do correlacionamento, por exemplo, da literatura com a lín-
gua, a sociedade, a economia, a política e a ideologia (Even-Zohar, 1990, pp. 11-
12); compreender como se  elaboram os conceitos sucessivos da literatura e como 
se constituem os gêneros, as formas e os modelos; permitir que se entenda melhor 
a produção literária em geral e em certas situações culturais particulares; investi-
gar as condições particulares em que uma literatura pode interferir em outra; e ex-
plicar a relação dialética entre as categorias canonizadas e não-canonizadas. Para 
Zohar, a literatura, por exemplo, considerada como sistema, pode ser entendida 
e estudada de modo mais adequado a partir das leis que regem a diversidade e a 
complexidade dos fenômenos e dos objetos de observação e estudo, pois para a 
teoria dos polissistemas:

(...) o produto mais poderoso da literatura são os modelos de 
realidade alcançados mediante a elaboração dos textos. Abre-se 
deste modo um âmbito cheio de possibilidades para indagar a 
repercussão que as atividades literárias têm na construção so-
cial da realidade e na configuração das normas do comporta-
mento social, pois os modelos de realidade regulam por sua vez 
os modelos de interação social. (Santos, 1994, p. 337)
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Os textos semiliterários, a literatura traduzida, a literatura para crianças, a li-
teratura indígena, a literatura de cordel, a literatura marginal, a ficção científica 
brasileira, a literatura negra e a literatura afro-brasileira, por exemplo, são estratos 
periféricos do polissistema literário brasileiro muitas vezes ignorados nos estudos 
literários atuais. Não estão visíveis do ponto de vista da cultura oficial, porém são 
objetos de estudo indispensáveis para entender adequadamente como e por que 
ocorrem as transferências, tanto dentro dos sistemas quanto entre eles. Desse 
modo, somente quando os processos invisíveis de interferência são descobertos, 
como as literaturas não-canônicas, a esmagadora presença das interferências po-
derão ser inteiramente reconhecidas e apreciadas pelas instituições, produtores, 
escritores, mercados editoriais e leitores brasileiros. A inter-relação dos diversos 
tipos de literatura, canônica e não-canônica, e a análise das relações de interde-
pendência mútua poderão dar conta da heterogeneidade da cultura e abranger 
produções culturais que antes não recebiam o devido valor ou atenção.

A literatura afro-brasileira, não canônica e periférica no polissistema literário, 
segundo Lobo (2007, p. 315), é definida como uma produção literária de escritores 
que se assumem ideologicamente como afrodescendentes, utilizando um sujeito 
de enunciação próprio e autoconsciente que não retrata a população preta e parda 
de forma objetificada ou estereotipada. De acordo com Duarte (2014):

(...) a literatura afro-brasileira se afirma como expressão de um 
lugar discursivo construído pela visão de mundo historicamente 
identificada à trajetória vivida entre nós por africanos escravi-
zados e seus descendentes. Muitos consideram que esta iden-
tificação nasce do existir que leva ao ser negro. (Duarte, 2014, 
p. 11)

Os elementos, fatores ou identificadores que se inter-relacionam para a exis-
tência da literatura afro-brasileira em sua plenitude são: 1. A autoria afrodescen-
dente ou a voz autoral explícita ou implícita no discurso; 2. A temática ou temas 
afro-brasileiros; 3. A linguagem ou as construções linguísticas marcadas por uma 
afro-brasilidade de tom, ritmo, entonação, sintaxe ou sentido de semântica pró-
pria; 4. O público, o receptor ou a constituição do universo recepcional; e 5. O 
ponto de vista, o lugar de enunciação política, ou um projeto de transitividade 
discursiva, explícito ou implícito com vistas ao universo recepcional.

PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVOS

O problema desta pesquisa consiste em: Em que medida os graduandos do cur-
so de Letras do Instituto Federal de Brasília (IFB) têm ou tiveram contato com a li-
teratura afro- brasileira, não canônica e periférica, durante a educação básica e na 
presente formação como licenciandos? E se os graduandos já realizaram análises 
literárias a partir da teoria pós-colonial e dos polissistemas? Esta pesquisa também 
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tem como foco inicial estimular a reflexão dos graduandos sobre a importância 
da leitura e análise de obras da literatura afro-brasileira em comparação com a 
literatura canônica e os problemas pós-coloniais presentes nessas obras. E os ob-
jetivos específicos são: 1. Promover a discussão entre os pares; 2. Realizar uma 
conscientização sobre a importância da literatura canônica e não canônica na for-
mação inicial de professores de Letras; e 3. Disseminar o conhecimento produzido 
na disciplina a futuros alunos e outras pessoas que possam se interessar pelo tema.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2019 com os graduandos do 
4º período do curso de Letras Espanhol do Instituto Federal de Brasília (IFB) no âm-
bito da disciplina obrigatória de Literatura Brasileira I, cuja carga horária é de se-
tenta e cinco horas. O curso foi dividido em três blocos de aulas: 1º Bloco – Vinte e 
quatro aulas de cinquenta minutos em seis semanas com a apresentação da Lei nº 
10.639/03, Teoria dos Polissistemas, Teoria pós- colonial, apresentação do concei-
to e categorias de classificação da Literatura afro-brasileira, exposição e análise da 
biografia de Mohammah G. Baquaqua (1857), do conto “Escrava” (1887) de Maria 
Firmina dos Reis e do conto “Pai contra mãe” (1906) de Machado de Assis; 2º Blo-
co – Dezoito aulas de cinquenta minutos em quatro semanas com a apresentação 
escrita e oral da análise de obras literárias brasileiras canônicas e não canônicas, 
especificamente Literatura afro- brasileira, pelos graduandos; e 3º Bloco – Doze 
aulas de cinquenta minutos em três semanas com a apresentação de entrevistas, 
reportagens, documentários, músicas, filmes que abordam os problemas pós-co-
loniais presentes na sociedade brasileira atual; e reescrita das produções escritas 
pelos graduandos no final do 2º bloco de aulas.

No término do primeiro bloco de aulas, os graduandos elaboraram um portfó-
lio sobre as informações que consideraram mais relevantes de forma descritiva e 
dissertativa-argumentativa. No segundo bloco de aulas, eles foram divididos em 
grupos e realizaram a análise de obras literárias canônicas e não canônicas, a partir 
dos problemas pós-coloniais, e as obras selecionadas, para essa atividade, foram: 
Obras não canônicas – “Úrsula” (1859) da autora afro-brasileira Maria Firmina dos 
Reis, “Memórias de Marta” (1889) da autora Júlia Lopes de Almeida, “Dez dias de 
cortiço” (2006) do autor Ivan Jaf, “Quarto de despejo” (1960) da autora afro-bra-
sileira Carolina Maria de Jesus e “Ponciá Vicêncio” (2003) da autora afro-brasileira 
Conceição Evaristo; e Obras canônicas - “Vítimas-Algozes” (1869) de Joaquim Ma-
nuel de Macedo, “O Cortiço” (1890) de Aluísio Azevedo e “Clara dos Anjos” (1922) 
de Lima Barreto. Nesse bloco de aulas, os graduandos foram avaliados, tanto na 
exposição oral quanto escrita, em relação às análises dos problemas pós-coloniais 
presentes no enredo da obra literária, a partir de trechos dos romances que re-
metessem à hegemonia branca europeia, às vozes e mecanismos de resistência, 
à dupla colonização das personagens femininas, ao racismo, à educação como um 
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processo de conscientização e ascensão social, e à revisão histórica e resposta à 
história oficial.

No terceiro bloco de aulas, foram expostos aos graduandos os seguintes vídeos: 
“A lista de bilionários da Forbes e a destruição do Brasil” (2019) do ex-banqueiro 
Eduardo Moreira, para discutir o problema pós-colonial da hegemonia branca eu-
ropeia; A entrevista com a ativista Preta Ferreira do Movimento Sem Teto do Cen-
tro (MSTC) de São Paulo – “30 dias de injustiça” (2019), para refletir sobre a voz e 
os mecanismos de resistência; o filme norte-americano “American Son” (2019) de 
Kenny Leon, para relacionar o racismo estrutural e estruturante norte- americano 
com o brasileiro; os clipes das músicas “P.U.T.A” do grupo Mulamba e “Maria da 
Vila Matilde” de Elza Soares, para abordar o problema pós-colonial da dupla co-
lonização das mulheres negras oriundas das classes populares; e o documentário 
“Entremundo – Um dia no bairro mais desigual do mundo” (2019) de Thiago Men-
donça e Renata Jardim, para discutir sobre a revisão da história oficial, estrutura-
da pelas grandes emissoras televisivas brasileiras. Os debates desenvolvidos nesse 
bloco tinham a intenção de relacionar os vídeos com os enredos e personagens 
das obras literárias canônicas e não canônicas do segundo bloco de aulas. E, no fim 
do terceiro bloco de aulas, motivados pelas discussões e reflexões geradas pelos 
vídeos, os graduandos reescreveram as produções escritas sobre as obras literária 
do segundo bloco e acrescentaram novas informações e análises.

RESULTADOS E ANÁLISES

Dentre os quinze graduandos que realizaram as análises das obras literárias se-
lecionadas para o segundo bloco de aulas, dois apresentaram a análise das obras 
sem considerar os problemas pós-coloniais, ou seja, abordaram a biografia dos au-
tores literários e apresentaram o resumo das obras, mesmo após a demonstração 
da análises, segundo os problemas pós-coloniais, da docente no primeiro bloco de 
aulas dos contos “Escrava” (1887) de Maria Firmina dos Reis e “Pai contra mãe” 
(1906) de Machado de Assis. Em relação aos outros treze, dez graduandos basica-
mente contaram o enredo da obra literária e se aprofundaram na trajetória dos 
personagens, e três estudantes conseguiram realizar a análise das obras literárias, 
a partir dos problemas pós-coloniais presentes nas trajetórias dos personagens e 
expuseram trechos das obras para confirmar os seus posicionamentos críticos.

Após as análises das relações dos personagens das obras literárias, escolhidas 
na  disciplina, com a seleção de vídeos apresentados, a grande maioria dos gradu-
andos conseguiu refazer o trabalho escrito com uma reflexão mais aprofundada 
sobre os problemas pós-coloniais presentes nas trajetórias dos personagens. En-
tretanto, pelo fato da docente ter realizado várias análises dos personagens das 
obras no terceiro bloco de aulas, verificou-se que alguns estudantes desenvolve-
ram as mesmas análises na reescrita das produções textuais, ou seja, repetiram 
as análises que a docente havia realizado oralmente no terceiro bloco de aulas 
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nos seus respectivos portfólios. Todavia dois graduandos conseguiram avançar nas 
análises e, por exemplo, anteciparam nas suas produções escritas a relação dos 
acontecimentos das obras literárias como o documentário “Entremundo – Um dia 
no bairro mais desigual do mundo” (2019) de Thiago Mendonça e Renata Jardim, 
que se referia à tragédia da favela de Paraisópolis em que nove jovens morreram 
após a entrada da polícia de São Paulo em um baile funk.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verificou-se que os graduandos do curso de Letras não conheciam as obras da 
literatura afro-brasileira, não canônicas e periféricas, selecionadas na disciplina; 
eles haviam realizado a leitura da obra canônica “O Cortiço” (1890) de Aluísio Aze-
vedo no ensino médio, porém não se recordavam do enredo e dos personagens; 
apenas sabiam da importância do autor canônico Machado de Assis, mas desco-
nheciam Lima Barreto e as suas respectivas obras; e eles desconheciam a Teoria 
pós-colonial, a Teoria dos Polissisteams e a análise por meio dos problemas pós-co-
loniais. A partir dessas constatações, houve a intensificação do interesse dos gra-
duandos, já que vislumbraram estar diante de um conhecimento novo, de autores 
e obras desconhecidas e parâmetros de análise, através dos problemas pós-colo-
niais, ainda não explorados por eles.

Diante disso, a proposta de educação das relações étnico-raciais, através da 
literatura canônica e afro-brasileira, mostrou-se bastante efetiva para promover a 
discussão entre os graduandos em contexto de formação inicial de professores e 
realizar a conscientização sobre a importância da acesso a diferentes literaturas, 
pertencentes ao polissistema literário brasileiro, a fim de disseminar o conheci-
mento produzido na disciplina a futuros estudantes e pessoas que possam se inte-
ressar pelo tema. Isso porque o ponto de vista afroidentificado dos autores afro- 
brasileiros, segundo Duarte (2014):

(...) permite escrever o negro de modo distinto daquele predo-
minante na literatura brasileira canônica. E a configuração dessa 
diferença passa pelo trabalho com a linguagem, a fim de sub-
verter imagens e sentidos cristalizados. É uma escrita que, de 
formas distintas, busca dizer-se negra, até para afirmar o antes 
negado. E que, também neste aspecto, revela o projeto de am-
pliação do público leitor afro-brasileiro. (Duarte, 2014, p. 11)
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OS FUNDAMENTOS DA AFROCENTRICIDADE, 
AFROPERSPECTIVA E AFRORREFERÊNCIA E SEUS 
DISCURSOS: OUTRAS POSSIBILIDADES PARA O 
ENSINO DAS ARTES VISUAIS

Natália Regina Brito da Silva

Meu orgulho o ofende? 
Tenho certeza que sim

Porque eu rio como quem possui 
Ouros escondidos em mim.

(Maya Angelou – Ainda sim eu me levanto, 1978)

INTRODUÇÃO

Esse artigo consiste em recorte do meu trabalho de conclusão de curso, em 
nível de Especialização, na área de Ensino das Artes Visuais para o Programa de 
Especialização em Saberes e Fazeres no Ensino das Artes Visuais, vinculada à Pró-
-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio Pedro II (CPII), 
um dos Institutos Federais (IFs) do Estado do Rio de Janeiro, no final do mês de 
Maio de 2020, em meio a Pandemia do COVID-19. Meu trabalho escrito em primei-
ra pessoa, assim como esse artigo, tem como propósito a reflexão da autora Audre 
Lorde (1979). Lorde, enquanto mulher negra, lésbica, estadunidense me faz produ-
zir pensando na representatividade a partir de determinados marcadores sociais 
(de raça, de sexualidade, de classe ou etária) e em primeira pessoa do singular, 
apresenta considerações relevantes no papel de saber se colocar e de quando “a 
ausência dessas considerações [pessoais] enfraquece qualquer discussão feminista 
do ponto de vista pessoal e político”. (LORDE, 1979, p. 45, grifo meu).

Além de me sentir contemplada pelo discurso de Lorde por marco em comum, 
busco com o discurso em primeira pessoa, reforçar a nossa proposta: como mu-
lheres negras que se colocam como interdependentes como o “único meio para a 
libertação do ‘eu’ e do ‘ser’, não  para ser apropriada, mas para ser criativa. Essa é 
a diferença entre o ‘ser’ passivo e o ‘sendo’ ativo” (LORDE, 1979, p. 45).

O tema que origina essa escrita é o fundamento da afrocentricidade (que des-
crevo no trabalho original como “pensamento afrocêntrico”) e o desejo de refletir 
sobre quais formas seus saberes podem estar inseridos na Educação, especifica-
mente no Ensino das Artes Visuais, afinal de contas a Afrocentricidade chegou até 
mim de forma inversa: aprendi, na prática e em vivências acadêmicas, o que os 
referenciais teóricos, mais tarde, me dariam base para fomentar este trabalho.
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APORTE TEÓRICO

Tendo em vista que essas objeções não constituem diretamente uma solução, o 
meu intuito é proporcionar reflexão que gerem ações/pesquisas, trazendo referen-
ciais teóricos de onde a temática é discutida de forma mais abrangente, como no 
campo da Filosofia, como uma questão de ordem macro para microorganizações, 
respectivamente, buscando contribuir em práticas na educação artística onde é 
importante considerar que o campo Educação Artística que as leis 10.639/08 e 
11.645/08 mencionam refere-se atualmente ao ensino das Artes – docentes de 
Artes Visuais e outras áreas – Dança, Música e Teatro – terem de se responsabilizar 
por todas as demandas que correspondem às culturas africanas, afro-brasileiras 
e indígenas, junto à História e à Literatura. Sendo assim, para ler os documentos 
encontrados (ou não) nesta pesquisa, me aproximo dos estudos de Molefi Asante 
(2009); Kabengele Munanga (2014); Aza Njeri (2019); Renato Noguera (2010; 2014; 
2020), Azoilda Loretto da Trindade (2005) e Silvio Luiz Almeida (2018) entre outras/
os, que compõem o referencial teórico do artigo bem como no trabalho original.

PROBLEMA DE PESQUISA (E/OU HIPÓTESE E/OU OBJETIVOS)

Construí esta pesquisa a partir de levantamentos bibliográficos, primeiramen-
te, em anais de eventos na área da Educação, tendo como referência o Congresso 
de Pesquisadores/as Negros/as (COPENE) e a Revista da Associação Brasileira de 
Pesquisadores/as Negros/as (ABPN) entre os anos de 2012 e 2018. Neles procurei 
compreender como referenciais dos fundamentos da Afrocentricidade ocorrem 
em fóruns e corporações de publicações dessas/desses autoras/es em que há uma 
predominância de pesquisadoras/es negras/os. Em seguida, prossegui ao campo 
em que atuo mais diretamente – o Ensino das Artes Visuais – a partir dos anais do 
Congresso Nacional da Federação de Arte-Educadores do Brasil (CONFAEB), entre 
2013 e 2018. A partir dos resultados descrevo algumas considerações que impac-
tam na forma como a Educação e, em especial, pesquisadores e arte-educadores 
no campo das Artes Visuais, vêm lidando (ou não) com estes fundamentos, geran-
do as seguintes questões: quais as perspectivas de uma proposta dos fundamentos 
da Afrocentricidade, Afrorreferência e Afroperspectiva no Ensino de Artes Visuais? 
Que referenciais (autoras e autores) discutem a Afrocentricidade no Ensino das 
Artes Visuais? Como dimensionar a visibilidade desses dados quantitativos e qua-
litativos?

O objetivo principal é identificar ações/pesquisas que evidenciem essas hipó-
teses,  visando uma educação antirracista e plural em suas práticas e significan-
tes. O que leva às seguintes questões: quais as perspectivas de uma proposta dos 
fundamentos da Afrocentricidade, Afrorreferência e Afroperspectiva no Ensino de 
Artes Visuais? Que referenciais (autoras e autores) discutem a Afrocentricidade no 



Ensino das Artes Visuais? Como dimensionar a visibilidade desses dados quantita-
tivos e qualitativos? Na análise dos resultados das pesquisas realizadas é possível 
avaliar de que forma esses fundamentos manifestam-se no campo da Educação e, 
em especial, no Ensino das Artes Visuais.

METODOLOGIA

Essa pesquisa se deu a partir de um levantamento bibliográfico e teve como 
objeto a identificação dos termos “afrocentricidade”, “afrorreferência”, “afropers-
pectiva” e suas variações, primeiramente, no campo da Educação. Os objetos de 
pesquisa foram os artigos da Revista da Associação Brasileira de Pesquisadores/as 
Negros/as (ABPN) de 2012 a 2018 e os Anais do X Congresso Brasileiro de Pesqui-
sadores Negros/as (COPENE) realizado em 2018, para tratar dos termos acima no 
campo da Educação, sob a justificativa de compreender: Quem eram as/os educa-
doras/es negras/os que assumem uma perspectiva afrocêntrica em suas áreas de 
atuação; Em que disciplinas do campo da Educação são encontradas essas práticas 
epistemológicas e; Se suas/seus pesquisadoras/es estão atuando na Educação Bá-
sica e/ou Graduação, Pós-graduação etc.

TABELA 1 - INVESTIGAÇÃO SOBRE OS RESUMOS 
DE ARTIGOS NA ÁREA EDUCAÇÃO1

TERMO AUTORIA ANO ORIGEM PALAVRAS-CHAVE

Afroperspectivisa 
(variação para 

afroperspectiva)
Renato Nogueira Fev. 2012

UFRJ/
Nova 

Iguaçu, RJ

Ética; 
Afrorreferenciada; 

Perspectiva Ubuntu

Afroperspectiva Tiago Alves 
Ferreira Fev. 2017 UniCEUB/ 

Brasília, DF

Educação 
Física Escolar; 

Epistemologias 
africanas e 

afro-brasileiras; 
Eurocentrismo; 

Lei 10639/03

Afrocentricidade

Bárbara 
Carine Soares 
Pinheiro; Érica 
Larusa Oliveira 
Mascarenhas

Mai. 2018
UFBA/

Salvador, 
BA

Ensino de Ciência; 
Afrocentricidade;

Afro perspectiva 
(variação para 

afroperspectiva)

Geisa das Neves 
Giraldez Out. 2018 PUC-RJ

Prática Pedagógica; 
Referências 

Afro- brasileiras; 
Afroperspectiva;
Educação Infantil

1 Levantamento realizado no mês de setembro de 2019.
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Fonte: A autora, 2019

A próxima tabela consiste em um levantamento bibliográfico e teve como obje-
to a identificação dos termos “afrocentricidade”, “afrorreferência”, “afroperspec-
tiva” e suas variações, no campo do Ensino das Artes Visuais. Foram considerados 
os Anais do Congresso Nacional da Federação de Arte-Educadores do Brasil (CON-
FAEB) entre os anos de 2013 a 2018, para análise do campo do Ensino das Artes 
Visuais.

O objetivo relevante desse processo é saber se há professores, professores-
-pesquisadores e pesquisadores da área Ensino das Artes Visuais; quem, quais e 
quantos estão produzindo sob a perspectiva desses saberes da Afrocentricidade, 
Afrorreferência e/ou Afroperspectiva, considerando também suas variações ter-
minológicas. Antes de apresentar os dados da pesquisa é importante considerar 
dois fatores durante esse processo: a busca por seus Anais e o intervalo de tempo 
entre eles.

TABELA 2 - INVESTIGAÇÃO SOBRE OS RESUMOS DA ÁREA ARTES VISUAIS2

TERMO AUTORIA ANO ORIGEM PALAVRAS-
CHAVE

Afroperspectiva ORG. 
CONFAEB 2013 - 2018 Nenhum Nenhum

Afrorreferenciada ORG. 
CONFAEB 2013 – 2018 Nenhum Nenhum

Afrocentrada ORG. 
CONFAEB 2013 - 2018 Nenhum Nenhum

Fonte: A autora, 2019

Para efeito de metodologia da análise, concentro-me na leitura dos resumos de 
cada um dos artigos que foram encontrados com os termos e suas variantes, orga-
nizados em tabelas. Os mesmos foram analisados de acordo com sua aplicabilidade 
em cada um dos artigos da área de Educação e de Artes Visuais. Nessa pesquisa, 
não foram levados em consideração os termos “africanas/os” e “afro-brasileiras/
os” no campo de busca, pois se sabe que essas epistemologias destacam-se quan-
do são associadas às leis 10.639/03 e 11.645/08, e meu propósito é saber de que 
forma o fundamento da Afrocentricidade, Afroperspectiva, Afrorreferência e suas 
variantes têm se mostrado nas áreas a seguir, enquanto uma das muitas possibili-
dades de referenciais teóricos propostos por negras/os africanas/os e na Diáspora.

2 Levantamento realizado no mês de Janeiro de 2020.
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RESULTADOS E ANÁLISE

Há aspectos que gostaria de considerar sobre os trabalhos localizados e apre-
sentados. A ABPN é uma instituição que existe há quase duas décadas e nesses 
anos de existência suas investigações demonstram escassez em trabalhos que con-
templem os fundamentos e terminologias aqui apresentadas. Porém, leva-se em 
consideração que há maior prevalência sobre o assunto quase dez anos depois da 
lei 10.639/03 e quase quatro desde a lei 11.645/08 estar em vigor, pois todos os 
artigos encontrados datam a partir do ano de 2012. Ou seja, em 2003 foi sancio-
nada a primeira lei que contempla os estudos e fundamentos africanos e afro-bra-
sileiros, mas em publicações de órgãos responsáveis por produções intelectuais 
negras/negros só começou a existir escrito que dessem fundamentações africanas 
e afro-diaspóricas quase dez anos depois. É necessário levar em consideração que 
não nego a presença e existência de outros conceitos e/ou fundamentos africanos 
e/ou diaspóricos sendo estudados nesse mesmo período. Mas, também, isso me 
leva a acreditar que seja consequência de um racismo institucional por parte das 
entidades de pesquisa em que pesquisadoras/es negras/os atuam, em que, segun-
do Almeida (2019, p.29):

(...) sob esta perspectiva, o racismo não se resume a comporta-
mentos individuais, mas é tratado como o resultado do funcio-
namento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica 
que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilé-
gios a partir da raça.

Ou seja, a ABPN e a COPENE, ainda que façam seus recortes de pesquisa pauta-
dos no interesse de pesquisadores negras/os, assistem os efeitos desse fato devi-
do às instituições passarem por um processo de enegrecimento meio à produção 
e publicação de trabalhos de intelectuais de pessoas negras/negros. Identifica-se 
uma discussão para uma educação mais plural e diversificada, ganhando forma nas 
primeiras décadas do século XXI, com a sanção de leis que contemplem esse fato.

Conclui-se, com base nessas informações que os primeiros lugares que preci-
sam modificar suas práticas e epistemologias, a partir da lei 10.639/2003, são as 
universidades, os lugares onde se formam educadoras/es, arte-educadoras/es e 
pesquisadoras/es.

Por mais que haja o reconhecimento da abundância de saberes, elas acabam 
sendo selecionadas para compor o que considero uma prática de valor represen-
tativo. Munanga (2014, p. 56-57, grifo meu) nos faz refletir sobre o seguinte racio-
cínio

Esta herança cultural africana constitui uma das matrizes fun-
damentais da chamada cultura nacional e deveria, por esse 
motivo, ocupar uma posição igual às outras, isto é, as heranças 
européia, indígena, árabe, judia, oriental etc. Juntas, essas he-
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ranças constituem a memória coletiva do Brasil, uma memória 
plural e não mestiça ou unitária.

Por fim, é importante considerar que a proposta da Afrocentricidade apresenta 
uma congregação dos saberes de acordo com suas origens, e diante do resultado 
desta parte da pesquisa percebe-se que os saberes não-hegemônicos, não-euro-
cêntricos, continuam sendo tratados, de certa forma, como periféricos ou inexis-
tentes. Só podendo ser destacados quando há interesse sob a concepção e as in-
terpretações do hegemônico que se apropria das possibilidades do sujeito africano 
(ASANTE, 1998), considerando apenas as perspectivas que convém ao colonizador

Analisando as amostras da pesquisa sobre o Ensino das Artes Visuais, reconheço 
a dificuldade de identificar professoras/res e pesquisadoras/res que programem es-
ses saberes no Ensino das Artes Visuais devido ao fato que considera-se a individua-
lidade como ponto de partida para que isso aconteça, ou seja, a/o docente que não 
se sente preparado ou sábia/o o suficiente para essas discussões, não terá interesse 
em refletir suas práticas e saberes.

Entretanto, não se deve confundir com a ausência de estudo de culturas afri-
canas e/ou afro- brasileiras, pois diante do fato de muitos trabalhos as contem-
plarem, seus fundamentos não perpassam pelos conceitos da Afrocentricidade, 
Afrorreferência e/ou Afroperspectiva. Pelo menos, durante a busca por esses ter-
mos, nenhuma eficácia foi comprovada nos trabalhos analisados pela perspectiva 
dos fundamentos apresentados. Mas sim, destacam a presença das culturas afri-
canas, afro-brasileiras e afro-diaspóricas em seus aspectos estéticos, materiais ou 
imateriais para/na prática e Ensino das Artes Visuais. Seria necessário considerar 
uma nova pesquisa nos resumos apresentados nos anais, que contemplassem os 
termos mais evidentes e respeitando os limites de um trabalho de especialização. 
Esse assunto poderá ser discutido e devidamente apresentado em outros níveis de 
pesquisa.

CONCLUSÕES (OU CONSIDERAÇÕES FINAIS)

É importante destacar que nessa segunda década do século XXI, a Educação, em 
especial o Ensino de Artes Visuais, vem constantemente sendo atacada por estar 
elucidando questões consideradas “bruxaria”, “macumba das brabas”, “pecamino-
sas”, “coisas fora da lei de Deus”, o que me deixa segura e ciente dos referenciais 
utilizados me representam enquanto mulher negra, candomblecista e arte-educa-
dora que se comprometeu/compromete em seguir outros caminhos na docência.

Toda/o professora/professor é, no fundo, um pesquisadora/pesquisador. Do 
que adianta me realizar dando aulas se a curiosidade por inovações não fizer parte 
do meu trabalho? Inovações que, na verdade, não passam de revisão de possibili-
dades. Afinal, nesse mundo nada se inventa, tudo é alternativa. É também escolha 
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de seguir o caminho que já está dado, repetindo velhos erros ou, ao menos, se de-
parar com outras possibilidades ao ofício de ensinar. Meu intuito definitivamente 
não é me colocar no centro da questão como solução, mas como possibilidade. A 
“tentativa de” é melhor do que a “permanência em”, e eu acredito que, para cada 
nova referência que valide esse trabalho, ele se torna raiz, vai se espalhando e 
aprofundando-se em camadas cada vez mais relevantes para florescer de outras/
os docentes, pesquisadoras/res e principalmente estudantes da educação básica.

Atuando nesse espaço de poder, “o meu propósito segue sendo por uma educa-
ção afrocêntrica que deve: conduzir, encorajar e dirigir os estudantes para as tecno-
logias do futuro, de forma a garantir a sua sobrevivência na contemporaneidade”. 
(Njeri, 2019, p.11). Resgato da introdução a ideia de que só serão contempladas/os 
com o título de “novos cidadãos”, aqueles com uma formação consciente realizada 
na Educação Básica, através do ensino das Artes Visuais e demais disciplinas, para 
erradicar qualquer resquício do racismo, embranquecimento, branquitudes e pre-
conceitos. A meu ver esse desarraigamento depende da reeducação que expresse 
a mudança nas atitudes das/dos que pertencem a esses espaços de poder, e a 
Educação é um desses espaços.

É isso que gostaria de compartilhar com todas/todos. Essa pesquisa não é mi-
nha, é de todas/todos as/os artistas citados, das/dos referenciais que inspiraram 
cada parágrafo descrito sobre/ para complementar o fundamento da Afrocentri-
cidade. Para as/os leitores desse trabalho, eu as/os convido a experimentar de 
forma mais prática, tudo aquilo que vocês estudam. Há um ditado que diz “Èsù ma-
tou um pássaro ontem com a pedra que atirou somente hoje”. Isso quer dizer que 
Èsù, o orixá da comunicação, das relações entre mortais e os Orixás está sempre 
proporcionando caminhos entre e para as pessoas. Permitindo o erro virar acerto 
e o acerto virar erro.
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REDES TECIDAS POR MÃES NEGRAS E FILHAS 
NEGRAS NO COMBATE AO RACISMO DO 
COTIDIANO ESCOLAR
Monalisa Aparecida do Carmo

Foi mãe que me fez sentir 
as flores amassadas 
debaixo das pedras; 

os corpos vazios rente às calçadas 
e me ensinou, 
insisto, foi ela,

a fazer da palavra artifício arte 
e ofício do meu canto,

da minha fala.
(Conceição Evaristo)

INTRODUÇÃO

Este artigo levanta questionamentos sobre a importância dos possíveis recursos 
educativos construídos por mães negras para que as filhas negras enfrentem o 
racismo no cotidiano escolar. Parte de um projeto de pesquisa, o material aqui 
apresentado coloca breves analises de estudos sobre relações étnico-raciais e edu-
cação escolar. Posteriormente, pontua as relações entre mães e filhas negras nesse 
processo.

Entendo que o desenvolvimento dos estudos sobre relações étnico-raciais tem 
sido fundamentais para percepção das desigualdades silenciadas ao longo dos 
anos. Diante do racismo que se perpetua em nossa sociedade e a escola enquanto 
(re) produtora das desigualdades, a identidade negra e os entendimentos sobre 
tais questões ainda são pouco trabalhados. O mito da democracia racial influencia 
para que esses debates sejam vistos pelo discurso hegemônico como desnecessá-
rios. No entanto, através de conquistas e reivindicações seculares do Movimento 
Negro, estamos vivenciando um momento de fortes transformações no entendi-
mento das relações raciais, ainda com muitos pontos a serem ressignificados diante 
da necessidade de construção da identidade negra.

Distribuídas pela sociedade brasileira, as estruturas racistas marcam o cotidiano 
escolar, perpassando desde os sujeitos que compõem o espaço até os currículos 
que silenciam e impedem a construção da identidade negra. Mesmo marcada pela 
diversidade dos corpos que a ocupam e diante do seu papel formador, a escola 
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está composta por sujeitos que integram essa estrutura opressora e consequente-
mente a (re) produz.

As ações realizadas no ambiente escolar assumem caráter pedagógico, mesmo 
que sejam desprovidas dessa intencionalidade, seus cotidianos produzem diversos 
saberes que serão assimilados pedagogicamente pelos sujeitos envolvidos. Conse-
quentemente, isso acontece com as práticas racistas e sexistas no contexto esco-
lar, porém, da mesma forma as lutas de combate às opressões também podem, e 
devem, ser partilhadas nesse ambiente. Os rituais pedagógicos reproduzem uma 
concepção de mundo, sejam elas opressoras ou não (GONÇALVES, 1985).

Com base nisso, o Movimento Negro situa o acesso à educação antirracista como 
elemento fundamental ao povo negro. As reivindicações para mudanças curricula-
res perpassam pela construção da identidade negra e construção de relações étnico 
raciais mais igualitárias e justas. São medidas que não visam unicamente a inclusão 
de “mais” ou de “novos” conteúdos nos currículos, mas de uma mudança e trans-
formação sistêmica, epistemológica e política (GOMES, 2012, p. 106). De acordo 
com Petronilha Silva (2004)1 junto ao ensino de história e cultura afro-brasileira2 e 
indígena desdobra-se a necessidade de educação das relações étnico-raciais, que 
transcende os componentes curriculares, mas aponta mudanças nas próprias rela-
ções interpessoais no ambiente escolar, isto é, na “reeducação das relações entre 
negros e brancos” (SILVA, 2004, p. 86).

A partir da minha experiência com o cotidiano escolar e atravessada pela minha 
identidade de mulher negra, feminista negra, militante, percebo que mesmo em 
meio a essas políticas geralmente não aplicadas em consequência de um racismo 
que está muito além da escola, as ações do Movimento Negro, enquanto sujeito 
político, ultrapassam as estratégias organizadas e encontram-se nas astúcias liga-
das ao comportamento prático dos corpos negros na escola.

A identidade e cultura negra historicamente silenciada passa a ter forma atra-
vés de meninas e meninos negras e negros que exibem uma estética muito dis-
tante daquela que estabelece uma aproximação da negritude à branquitude. Tais 
movimentações cobram outra forma de comportamento daqueles e daquelas que 
ocupam uma posição hegemônica, pois, apesar da lei 10.639/03 estabelecer alte-
rações nos currículos da educação básica, a resistência dos sujeitos que ocupam o 
ambiente escolar para aplicá-las tem limitado a construção de saberes envolvendo 
as relações étnico-raciais. A formação de professores e professoras, as condições 
de trabalho, o material didático e o próprio racismo aparecem como limitantes 
para vivências em um ensino antirracista.

1 Ao longo de todo o trabalho optou-se por referenciar o nome das autoras e autores citadas/
citados pela primeira vez acompanhado do primeiro nome, com isso há um interesse em distinguir 
as relações de gênero, uma vez que apenas o sobrenome tende a masculinização, consequências do 
sexismo histórico da nossa sociedade.
2 A Lei 10.639/03 versa sobre a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-brasi-
leira no ensino fundamental e médio. Em 2008, a mesma foi alterada pela Lei 11.645/08 ao incluir a 
História e Cultura dos povos indígenas. São políticas que resultam de demandas históricas dos movi-
mentos sociais negros e indígenas.
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Considerando que a lei 10.639 tem dezessete anos, e ainda acompanhamos es-
colas que não seguem a legislação, seja por falta de formação do corpo docente 
ou desinteresse, ambos aspectos que mantém o racismo epistémico, organizamos 
o seguinte artigo em duas partes. No primeiro momento, analiso trabalhos sobre 
relações étnico raciais e cotidiano escolar; no segundo momento, me proponho a 
analisar a maternidade negra para chegarmos a importância da relação mãe e filha 
enquanto processo educativo ancestral.

ENTRE ENCONTROS E ENCANTOS

À medida que observo as ausências do currículo praticado na escola, as presen-
ças despertam minha atenção. Marcas da negritude historicamente silenciadas, 
aos poucos, ganham o

cenário escolar. O meu lugar de mulher negra e o envolvimento com os movi-
mentos sociais, me ajudam a despertar a atenção para as meninas negras, e em 
meio às práticas perceptíveis, o cabelo3 destaca-se como reivindicação de uma 
aceitação da identidade negra. Aspectos que em minha trajetória pessoal escolar 
não estiveram presentes dessa forma.

O convívio com mulheres negras em movimentos sociais e a participação na 
construção das etapas de desenvolvimento de uma pesquisa realizada para disser-
tação de mestrado, em que foi produzida uma instalação artístico-pedagógica4 para 
o compartilhamento das vivências de mulheres negras, pude observar como ser a 
melhor da turma foi uma tática partilhada por diversas estudantes negras. O silêncio 
diante das opressões sofridas também era comum, apesar de serem de diferentes 
regiões e classes sociais. No entanto, um aspecto que despertou muito a minha 
atenção foi a afetividade materna construída, todas as filhas de mulheres negras, 
relataram não falar com a mãe sobre as opressões sofridas, contudo, se emociona-
ram ao trazer para cena a afetividade materna, reconhecendo nessas mães práti-
cas de resistência em meio as circunstâncias impostas.

Apoiada nessas experiências é fundamental analisar o que está sendo colocado 
para além das redes de saberes produzidas na/pela escola, uma vez que a forma-

3 A relação com o cabelo é algo que tende a aparecer fortemente ao longo do desenvolvi-
mento dessa pesquisa, assim como parece nas observações iniciais que levaram ao desenvolvimento 
desse trabalho. Para isso serão mobilizados trabalhos como Gomes (2002) (2017) que analisa o 
cabelo ligado a significados políticos, sociais e culturais que carregam uma linguagem de resistência e 
afirmação, e comunicam sobre a negritude para aquele corpo.
4 São espaços de metodologias dinâmicas para o diálogo e socialização de experiências que 
despertam sentidos e reflexões. Nesse caso recorremos a construção de um Rio da Vida para remeter 
às memórias da infância e adolescência de estudantes universitárias negras. Foram expostos diversos 
objetos como bonecas negras, bases de maquiagem que nunca nos contemplavam, e itens como o 
vestido de quadrilha que emergiram a partir de conversas iniciais com a pesquisadora responsável 
e estudantes negras. Nesse diálogo a festa junina foi pontuada como um importante marcador das 
experiências ligadas ao debate sobre solidão da mulher negra. Também foram usadas reportagens, 
imagens e em seguida rodas de conversa para o compartilhamento das vivências.
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ção não se dá apenas na sala de aula, ela é tecida por emaranhados de redes que 
perpassam nossos cotidianos. Não me interesso apenas em compreender como as 
meninas enfrentam o racismo na escola, considero necessário ir além dessa condi-
cionante. É seguir os caminhos do inédito, daquilo que escapa, de como as mulhe-
res mães negras criam formas de enfrentamento de maneira astuciosa e silenciosa, 
produzindo outros usos ao que é estabelecido pela cultura hegemônica.

Movida por este inquietante interesse, surgem questões como componentes 
do problema desta pesquisa, a saber: Como resistem as mulheres negras fora dos 
movimentos sociais? Quais saberes são produzidos por elas? Como sua experiência 
individual interfere na construção de práticas de resistência para suas descenden-
tes?

Na tentativa de me envolver com o que escapa ao estabelecido e atravessa 
novas possibilidades de escrita com as pesquisas tecidas por/para/sobre/com mu-
lheres negras, considero minha trajetória pessoal indispensável para produzir redes 
que me levam a questionar a perspicácia materna no enfrentamento racial. Recor-
do-me de um diálogo com uma mulher mãe de meninas negras em que ela dizia na-
turalmente como produzia outras maneiras de fazer para quebrar os estereótipos 
atribuídos a suas filhas nos cotidianos escolares. Nessa narrativa ela dizia que as 
meninas estavam sendo questionadas na escola sobre o porquê “seus cabelos não 
balançavam”, e ao chegarem em casa chateadas questionando tal comportamento, 
a mãe fez tranças box braids5 nos cabelos das meninas e colocou vários “tererês”6 

porque “agora além de balançarem elas estavam com o cabelo colorido para atrair 
todos os olhares.

A valorização dessas narrativas me sugerem, compostas por maneiras de fazer 
me instigam a ouvir mais dessas histórias, assim me proponho a recorrer a uma 
metodologia de pesquisa em que narrativas como essas possam ter centralidade. 
Afinal, que o racismo e sexismo existem e agem cruelmente conosco é inegável, 
mas as formas de sobrevivência pra além dele são modos de potência para nos 
mantermos vivas e resistentes à tudo aquilo que é colocado pelo discurso hege-
mônico. A hegemonia não consegue eliminar tais astúcias que são efetivas nos 
instantes propícios.

OLHARES COMUNITÁRIOS

Ao longo do processo de levantamento de estudos com esse tipo de proposta, 
me deparei com a ausência de trabalhos analisando a relação entre mães e filhas 
negras, em especial aquelas que não se assumem enquanto ativistas. Com isso me 
proponho a refletir sobre essa maternidade negra a partir de estudos que nos per-

5 Estilo de tranças comumente utilizadas por mulheres negras e associadas à cultura africana 
e afro-diásporica.
6 A partir da fala da mãe é possível compreender que são itens coloridos colocados no cabe-
lo. 
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mitem relacioná-la a temática racial no cotidiano escolar e pesquisas envolvendo 
mulheres negras.7

Os debates sobre maternidade no Brasil, partem de uma perspectiva que atinge 
apenas mulheres brancas, compondo interpretações estritamente ocidentalizadas 
desse conceito. Olhar para a maternidade negra, exige atenção a um entendimen-
to de materno que não cabe nessa concepção. A partir do meu contato com a sala 
de aula, e experiências enquanto mulher negra que é parte de uma família negra, 
posso identificar a extensão da compreensão de maternidade negra que ultrapassa 
aspectos biológicos e se aproxima dos âmbitos comunitários.

No contato com a sala de aula, enquanto educadora, pude observar a ampli-
tude da relação maternal. Atuando em uma escola periférica, era comum que as 
crianças negras chegassem acompanhadas de mulheres que não eram a mãe bio-
lógica ou funcionária responsável pelos seus cuidados. Nos anos finais do ensino 
fundamental, as/os estudantes negras/os sempre chegavam com uma justificativa 
quando haviam solicitações referentes a assinatura de pessoas responsáveis. Era 
facilmente compreensível que o entendimento de “mãe”, não poderia ser resumido 
àquela que gere uma criança, é um papel desempenhado por tias, avós e outras 
mulheres negras que circulam por tais espaços.

A resiliência das redes familiares centradas nas mulheres e a dis-
posição delas para assumir a responsabilidade pelas crianças ne-
gras mostra como as noções de família de origem africana foram 
repetidamente retrabalhadas para ajudar a comunidade afro-
-americana a resistir e lidar com a opressão. Ademais, a noção 
de redes de parentesco centradas nas mulheres é fundamental 
para compreendermos o conceito mais amplo de comunidade 
para os afro- americanos. Ao mesmo tempo, a erosão dessas re-
der diante da profunda transformação da sociedade civil negra 
aponta para a necessidade de repensar essas redes ou desen-
volver estratégias de apoio às crianças negras. Para um número 
demasiado alto de crianças afro-americanas, supor que a avó ou 
os “parentes de criação” se responsabilizarão por elas já não é 
mais possível (COLLINS, 2019, p.305).

Além das origens africanas, acompanhamos que opressões enfrentadas por 
mães negras estabelecem a necessidade de construção de outras redes para re-
sistência. Muitas dessas mulheres precisam assumir a criação das filhas e filhos de 
forma solo, conciliando ao trabalho. Isso cria uma relação que, segundo Patrícia Hill 
Collins (2019), é uma devoção, autossacrifício e amor incondicional que a coloca 
enquanto “mãe superforte” como resiliência a uma sociedade que sempre as colo-
ca como mães ruins. De acordo com a autora, essa projeção se dá muito por parte 

7 Foi realizado um levantamento em diversas plataformas de artigos, teses e dissertações, 
procurando pelas seguintes temáticas: mulheres mães negras e a educação das filhas; mulheres mães 
negras e práticas de resistência; redes de solidariedade entre mulheres negras; relações entre mães e 
filhas negras.
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dos homens negros, muitas vezes criados sem a presença paterna, tentam subs-
tituir os discursos opressores criados por homens brancos por supervalorizações.

A presença de mulheres negras na vida desses homens negros, se dá como algo 
muito marcado por essa perspectiva comunitária. Muitas vezes contam com avó, 
mãe biológica, irmãs, tias e outras mulheres negras ao redor. A partir disso, pode-
mos identificar movimentos possíveis para construção dessa “mãe superforte” que 
não deve ser criticada ou questionada, já que a sociedade exigiu diversos sacrifícios 
dela.

Para além dos mecanismos racistas, as mulheres negras são atingidas pela in-
tersecção de gênero, raça e classe colocando-as em uma posição subalternizada, 
aquela que cala. Os estereótipos criados para as mulheres, assim como a materni-
dade, são construídos para uma estética branca, e isso é sentido desde a infância e 
consequentemente gera reações, uma busca por se impor. Segundo Souza (1983) há 
uma forma de evitar que seja atacado, violentado e discriminado, o que nos permite 
compreender a “mãe superforte”.

Débora Miranda (2015) realizou um estudo com três mulheres negras de gera-
ções diferentes em uma família monoparental, e pontua a importância do conceito 
de interseccionalidade para destacar os aspectos que atravessam esse grupo. A au-
tora por meio da história oral aborda desde a feminização da pobreza até as ques-
tões estéticas para compreender como o racismo impacta a vida dessas mulheres. 
Ela ressalta que muitas nuances dessa relação interseccional não conseguiram ser 
explicadas e nos atenta para um racismo despersonalizado e indireto, o racismo 
velado. Segundo a autora, a sensibilidade para essa manifestação racista surgiu a 
partir do interesse em compreender os pensamentos daquelas que denomina mu-
lheres comuns, que estão fora dos espaços de debate antirracistas.

O que eu pude sentir e observar ia ao encontro com o que eu já 
tinha de bagagem sobre a questão racial e com o que lia sobre o 
contexto de mulheres negras no levantamento bibliográfico: os 
laços de solidariedade, nas irmandades religiosas, nas mobiliza-
ções políticas, na busca da ancestralidade e no fortalecimento 
de laços familiares. Existe uma união, um compartilhar e, acima 
de tudo, um proteger que faz toda a diferença. Não digo que isso 
se dê separadamente pelo fato de serem mulheres e nem pelo 
fato de serem negras, mas justamente por serem mulheres ne-
gras, considerando também a situação de vulnerabilidade social 
(MIRANDA, 2015, p.159).

O reconhecimento dessas redes de solidariedade entre mulheres negras des-
pertou-me para analisar tais relações no ambiente escolar. Com base nesses estudos 
entendo que analisar as relações entre mães e filhas é dialogar com outros saberes 
que são produzidos por negros e negras. Em meio a essas relações familiares, as 
próprias irmãs podem aparecer como figura feminina que cuida, e ao olhar para 
isso, aponto a relevância em analisar esses saberes ancestrais da maternagem.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

273

A família tem um papel fundamental na formação de crianças e jovens, podendo 
ser para o embranquecimento ou reconhecimento da identidade negra.8 De acordo 
com Shirley Miranda (2010, p.3) a ideologia do branqueamento produz o racismo à 
brasileira “marcado pela tolerância com reservas e pela integração subordinada. A 
relação escola-casa é parte dos processos formativos.

São espaços que interseccionam na construção das subjetividades (re) produ-
zidas. A experiência do ser negro na sociedade brasileira perpassa fortemente por 
esses dois espaços que vão compondo a socialização dos sujeitos.

Entendo que a afetividade feminina se constrói de uma forma muito particular 
às mulheres negras. Segundo bell hooks (2017), nós sentimos que a vida é rodea-
da por pouco amor e dificilmente falamos disso. Fruto do sistema escravocrata, o 
nosso crescimento emocional foi impedido e tivemos nossa capacidade de amar 
distorcidas. Interiorizamos os sentimentos, guardamos as feridas que afetam nossa 
capacidade de sentir. Ficamos com a contrapartida dos sentimentos, pois somos 
mulheres negras.

Quando essa percepção está construída na mãe, é mais viável identificar as for-
mas de resistir às violências. No entanto, quando não estão, tecem astúcias mi-
nuciosas necessárias para sobreviver ao que é estabelecido pelo sistema. Sejam 
físicas ou não, existem regras para adentrar, todavia, elas passam por rejeições, 
perspicácias políticas para o coletivo. Diante disso, essas mães reinventam as prá-
ticas cotidianas para lidar com o racismo estruturado, mergulham em busca de 
novas redes que envolvem suas próprias trajetórias. As movimentações de corpos 
negros que tem sido observadas no cotidiano escolar mesmo com a ausência de 
alterações nos currículos, partem dessas articulações. Uma vez que, o projeto de 
genocídio da população negra segue em execução, todos os comportamentos en-
contrados para fugir desse lugar, são práticas de resistência necessárias, e acessar 
a educação escolar faz parte disso. O estudo intergeracional de Miranda (2015) nos 
permite perceber o impacto das vivências individuais para construção de outros 
caminhos

As vivências iam se transformando para si, mas também para a 
outra. Os supostos erros eram corrigidos para o futuro, a partir 
da experiência. As gerações seguintes seguiam um caminho ou 
criavam um caminho. As expectativas se reatualizavam, muitos 

8 Lia Vainer Schucman, Belinda Mandelbaum e Felipe Luis Fachim (2017), ao realizarem um 
estudo de caso de duas famílias interraciais para investigar como essas famílias inter-raciais “viven-
ciam, negociam, legitimam, constroem e desconstroem os significados da raça e, particularmente, 
do racismo cotidiano vivenciado pelos membros não brancos destas famílias” (SCHUCMAN; MAN-
DELBAUM; FACHIM, 2017, p.439), se depara com a negação e o silêncio frente ao debate racial. As 
entrevistas foram realizadas com os membros das famílias, sendo que em ambas o pai não estava 
presente. A fala das mães, ambas brancas, em relação à falta de reconhecimento dos filhos, mesmo 
quando eles se auto identificam como negros, permitiu que as autoras e o autor pontuasse como em 
consequência da força do racismo e da percepção da negritude como algo ruim. As mães preferiram 
afastar as pessoas amadas da identidade negra à aceitar tal identidade, a negação aparece como 
caminho da proteção.
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sonhos eram compartilhados, em uma certa subjetividade cole-
tiva” (MIRANDA, 2015, p.160).

Com base nisso, o estudo que inspira esse artigo, procura se atentar às relações 
entre mulheres negras, mães e filhas, pois as astúcias criadas pelas mães podem se 
manifestar a partir de saberes ancestrais compartilhados entre mulheres e dizem 
muito sobre as experiências pessoais delas em relação às discriminações no coti-
diano escolar. Sendo as mães negras, responsáveis pelas práticas criadas e influen-
ciadas pela experiência pessoal, buscando, mesmo que involuntariamente, alterar 
os impactos das opressões sobre as filhas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação dos corpos negros já pressupõe a quebra do silêncio, algo colocado 
dentro de um ritual pedagógico e imposto a todos os membros da escola. A históri-
ca reivindicação pelo acesso à educação da população negra, organizada pelo Mo-
vimento Negro, vem construindo caminhos para o acesso desse grupo, no entanto, 
a escola ainda não é um espaço agradável. Frente ao racismo cotidiano, as ações 
construídas por mulheres negras em movimento são responsáveis por construir 
meios de resistência no cotidiano escolar.

Muitas vezes precisamos recorrer a alternativas para sobressair, e dentre as 
formas de sobrevivência nas amarras do racismo, é comum que a/o aluna/o ne-
gra/o sinta necessidade em ser o/a melhor da turma, pois é uma reação a tudo 
que esperam dele, é uma tentativa em deixar de ser invisibilizado, bem como de 
ser valorizado por algo. Ultrapassar o que é esperado e desejado torna-se uma 
necessidade. Assim como a construção da “mãe superforte”, que é uma forma de 
destacar a resistência dessas mulheres que se fortalecem entre si, compartilhando 
saberes ancestrais sobre uma maternagem que é comunitária e marcada por astú-
cias capazes de resistir.
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A CONSTRUÇÃO DE UM MOVIMENTO SOCIAL 
NEGRO EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR: 
UM ESTUDO SOBRE AS MANIFESTAÇÕES PÓS-
EMERGÊNCIA DA LEI 10.639/03
José Ediane Pereira da Silva

Dá licença nosso Senhor Jesus Cristo 
para rezar Dione,

pois três coisas pudera ser se foi homem 
que te botou olhado nosso Senhor Jesus tira

se foi mulher que te botou olhada
 nosso Senhor Jesus Cristo se foi criança,

 menino, menina que te botou olhado nosso
Senhor Jesus Cristo tira... 

(benzimento rezado pela minha Mãe, 
Alaide Rosa de Oliveira (in memoriam),

 durante minha infância)

INTRODUÇÃO

Este estudo é parte da dissertação defendida no ano de 2016, no Programa de 
Mestrado: Sociedade, Cultura e Fronteiras da UNIOESTE Campus de Foz do Iguaçu-
-Pr. Trata sobre as manifestações que surgiram no município de Marechal Cândido 
Rondon (PR) pós-emergência da lei 10.639/03, sob a temática sobre os negros1. As 
análises buscam perceber se as ações expressam a construção de um movimento 
social negro local. As investigações têm como marco temporal as primeiras inicia-
tivas datadas em meados do ano de 2008 e discorrem até as atividades realizadas 
em 2014.

De acordo com a legislação2, a lei 10.639 foi sancionada em 09 de janeiro de 
2003, alterando a lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabeleceu as 

1 As denominações “negros”, “pessoas negras”, “pessoa de cor”, “afro”, “afro-brasileiros”, 
“afro descendentes”, “descendente afro” “povo negro” “pretos” “pardos” “população negra” utiliza-
das neste estudo se remetem nas suas especificidades aos africanos negros e seus descendentes que 
fizeram e/ou fazem parte da formação social brasileira. Também tem consonância com o Estatuto da 
Igualdade Racial, aprovado pela Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010, que declara no artigo 1º, pará-
grafo único, inciso IV: “população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, 
conforme o quesito cor ou raça, usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)” (BRASIL, 2015, p. 13). Os termos utilizados estão em sua maioria no gênero masculino apenas 
para facilitar a leitura e não enaltecendo um gênero em referência ao outro.
2 Dados coletados na página do Governo Federal no endereço: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm - acesso: 19/01/2016.
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diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de 
ensino, a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", além de 
outras providências. A partir da lei, surgiram ações em Marechal Cândido Rondon, 
com manifestações que tratam da temática sobre a população negra.

Foi por meio do conhecimento da Lei 10.639/03 que um grupo de professores 
negros cogitou a ideia de propagação de manifestações públicas, no município de 
Marechal Cândido Rondon-PR, com referência ao povo negro. A ideia de outrora 
vingou e são estas ações e manifestações, que vem sendo realizadas desde 2008 e 
que se tornou fonte de pesquisa para as análises contidas na dissertação.

APORTES TEÓRICOS E METODOLÓGICOS

Foi considerada a teoria dos movimentos sociais como meio de se perceber 
manifestações com o interesse de se construir em Marechal Cândido Rondon, um 
movimento social negro. De semelhante modo, foi levado em consideração o con-
ceito da interdisciplinaridade como referência para a prática de manifestações.

Desta maneira o estudo baseou na metodologia interdisciplinar, envolvendo as 
áreas de Direito, Sociologia, Geografia, Pedagogia e História. Já para as análises, 
serviram como fonte, o Estatuto da Organização Étnica Racial Nagô (OERAN) de 
Marechal Cândido Rondon, o Estatuto da Igualdade Racial, Cadernos Temáticos 
da Educação do Estado do Paraná: História e cultura afro-brasileira e africana, lei 
10.639/03 e, requerimento apresentado na Câmara de Vereadores de Marechal 
Cândido Rondon. Da mesma forma, também foram aproveitadas informações vei-
culadas em jornais locais e regionais noticiando manifestações e eventos sobre o 
tema afro, inclusive, imagens de registros fotográficos, sites de organizações, enti-
dades e movimentos sociais negros do Brasil.

A pesquisa foi dividida em três capítulos. O primeiro destaca a presença do ne-
gro e o movimento social negro no Brasil. Nele, as análises foram subdivididas em 
quatro tópicos, obedecendo, pela ordem, à contextualização histórica da vinda dos 
africanos negros, dispersão no território brasileiro visando ao aproveitamento da 
mão-de-obra no regime de escravidão; a resistência e a união coletiva dos escravi-
zados e a formação de quilombos; informações e reflexões de especialistas sobre 
os movimentos sociais como referências para as construções coletivas e, aborda-
gens referentes ao contexto histórico dos movimentos sociais negros no Brasil e a 
influência para a construção de novas ações de lutas do povo negro.

No segundo capítulo é apresentada e analisada a lei 10.639/03. As abordagens 
são apresentadas através de três tópicos: informações e reflexões referentes so-
bre o processo de construção da lei, conflitos e divergências antes e depois da 
aprovação; benefícios para a inclusão e a discussão da temática dos negros nas 
instâncias educacionais; análises abordando a metodologia utilizada pelo Estado 
do Paraná para a aplicação da lei e resultados dela  em Marechal Cândido Rondon; 
apresentação das possibilidades da interdisciplinaridade nas práticas realizadas no 
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1º Fórum Municipal da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana em Marechal 
Cândido Rondon.

No terceiro e último capítulo foi contemplada a expressão de experiências para 
a construção de movimento negro, com destaque para as manifestações do gênero 
que ocorrem em Marechal Cândido Rondon em razão da citada lei. A abordagem 
foi feita considerando três

subtemas, a saber: seminário de mobilização no Dia Nacional da Consciência 
Negra, fórum sobre a população negra na luta pelo fim da desigualdade e aspectos 
envolvendo manifestações.

As abordagens foram feitas sob a ótica de duas perspectivas: registro de ações 
e manifestações em Marechal Cândido Rondon a partir da lei 10.639/03 e a aná-
lise delas com vistas à expressão da construção de movimento negro no Municí-
pio. Necessário se faz informar que as análises estão abertas a questionamentos e, 
principalmente, que são flexíveis, estando, destarte, igualmente abertas a mudan-
ças, permitindo novas formas de interpretações, já que julgamos que o importante 
na busca do conhecimento é o confronto com a novidade e parafraseando Carlos 
Pimenta (2008, p.72) “[...] são necessárias modéstias, predisposição e liberdade 
intelectual” para que assim este estudo seja também uma contribuição do conhe-
cimento.

Assim a Lei 10.639/03 bem como as manifestações influenciadas por esta tem 
ressonância com a história vivida pela população negra existente no Brasil, toda-
via torna-se necessário fazer alguns apontamentos históricos para compreender o 
contexto geral desta temática.

A historiografia brasileira apresenta estudos contendo informações e dados re-
ferentes à imigração compulsória de africanos negros para serem utilizados como 
mão-de-obra no sistema de trabalho escravocrata no início da formação do territó-
rio brasileiro. Ela também apresenta registros sobre iniciativas de resistência con-
tra a escravidão negra, via unidade social, com a formação de quilombos. Estudio-
sos e especialistas relatam a existência de movimentos sociais negros organizados 
com a formação da república brasileira.

Nesta perspectiva as abordagens se reportam primeiramente à este contexto 
histórico sobre a vinda dos africanos negros para trabalhar no sistema do traba-
lho escravista no Brasil. As primeiras formas de resistência e da luta contra este 
sistema baseadas na criação de coletividade como a formação de quilombos. Na 
sequência foram realizadas as análises teóricas sobre o que é movimento social e 
sua função. Também observadas informações e reflexões sobre os principais mo-
vimentos sociais negros organizados após a abolição da escravatura e, mais tarde, 
com o surgimento da lei 10.639/03 que, além de inserir novo conteúdo de ensino 
nos espaços de formação educacional, possibilita romper a fronteira que impede 
propagar o reconhecimento da participação positiva do negro na formação da so-
ciedade brasileira, já que ela pode ser vista como meio que estabelece e define o 
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direito à manutenção das lutas de resistência que o negro desenvolve ao longo da 
história.

É necessário considerar que a importância desta Lei não surgiu apenas para in-
serir novo conteúdo de ensino nos espaços de formação educacional. Mas também 
porque sendo praticada influencia no fortalecimento do combate a desigualdade 
social e racial no Brasil e descortina principalmente no âmbito de formação educa-
cional temas que por muitas vezes deixa de propagar o reconhecimento da partici-
pação positiva do negro na formação da sociedade brasileira. Portanto trabalhar o 
que a Lei 10.639/03 cobra tem este significado fazer a manutenção das lutas de re-
sistência que o negro vem praticando ao longo da história da sociedade brasileira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se considerar que a lei 10.639/03 foi e continua sendo a referência fun-
damental que fomentou o surgimento de ações e de manifestações a partir de 
2008 em Marechal Cândido Rondon sob a temática da participação e importância 
do povo negro na sociedade brasileira, bem como sobre a trajetória de luta e re-
sistência deste povo no Brasil. Ela tem sido firme apoio na trajetória histórica do 
reconhecimento do valor dos negros no País, levando ao conhecimento das novas 
gerações, a importância do trabalho, do africano e de seus descendentes, enrique-
cido por costumes e cultura próprios, significando conhecimento.

O respeito que é devido ao negro está evidente na lei em questão. Difundindo 
o trabalho do povo negro a partir das escolas, vem sendo possível tentar descons-
truir a visão estereotipada do negro atrelado apenas às mazelas da escravidão, 
marcadas pelo atraso e pela falta de condições e oportunidades em vários senti-
dos, mas especificamente econômico.

Os idealizadores de ações em Marechal Cândido Rondon para a aplicação do 
que rege a lei 10.639/03 nos espaços escolares tiveram sucesso na iniciativa. A 
extrapolação do público-alvo inicial, passando a atingir a sociedade como um todo, 
comprova isto de forma bastante clara e evidente.

Ações colocadas em prática a partir de 2008, por meio da iniciativa dos estudos 
da Semana Pedagógica, possibilitaram a criação e a manutenção de estrutura para 
a propagação positiva das ações em prol do negro em espaço no qual, tradicional-
mente, não eram visualizadas.

A constituição da Organização Étnico Racial Nagô (OERAN) estimulada pela ins-
tituição da lei 10.639/03, sancionada para reconhecer e defender a valorização dos 
negros é fator importante na sociedade rondonense, bastante fechada, até então.

A realização de atividades, desde 2008, em Marechal Cândido Rondon, para 
marcar a passagem do Dia Nacional da Consciência Negra, tem servido para difun-
dir e fazer crescer o movimento que atua pela valorização e pelo reconhecimento 
do povo negro também na cidade (Tabela 01).



Durante a análise dos eventos foi possível perceber que outras ações importan-
tes foram realizadas para a concretização destes eventos. Foi o caso, por exemplo, 
das análises das práticas do 1° Fórum Municipal da História e Cultura Afro-brasilei-
ra e Africana: Consciência Política e Histórica da Diversidade, quando foi possível 
verificar a ação interdisciplinar entre as áreas da Educação Artística, Literatura e 
História que convergiram para dar condições para a produção da realização das 
atividades. A ação da interdisciplinaridade também foi analisada como prática para 
a aplicação das exigências cobradas pela lei 10.639/03.

TABELA 01– DADOS SOBRE AÇÕES E MANIFESTAÇÕES REALIZADAS

DATA LOCAL ATIVIDADE OBJETIVO

06/2008
Escola 

Municipal 
Bento Munhoz 
da Rocha Neto

Semana Pedagógica 
com tema sobre a 
cultura afro-
brasileira.

Capacitação para os 
profissionais da educação do 
município aplicar o que solicita 
a Lei 10.639/03

11/2008 Centro Cultural 
Elói Urnau

1° Fórum Municipal 
da História e Cultura 
Afro- brasileira e 
Africana: Consciência 
Política e Histórica da 
Diversidade

Reflexão sobre o Dia Nacional 
da Consciência Negra com 
debates sobre diversidade em 
sala de aula, Literatura Afro e a 
Lei 10.639/03.

11/2009 UNIFASS

Seminário de 
Mobilização do 
Dia Nacional da 
Consciência Negra.

Reflexão sobre o Dia Nacional 
da Consciência Negra com 
debates sobre Cotas Raciais e 
a Postura do Educador Face à 
Diversidade.

11/2010 UNIFASS
2º Fórum: população 
negra na luta pelo 
fim da desigualdade

Reflexão sobre o Dia Nacional 
da Consciência Negra com 
debates sobre a Valorização do 
Negro na Sociedade e resgate 
histórico do povo africano.

11/2011 Parque Rodolfo 
Rieger

Apresentação da 
Congada da Lapa

Marcar o Dia Nacional 
da Consciência Negra e 
oportunizar para a população 
local uma mostra da 
manifestação folclórica de 
matriz

11/2012
Colégio 

Estadual Eron 
Domingues

Projeto Direito e 
Diversidade

Orientação para a 
desconstrução do preconceito, 
racismo e discriminação
no espaço escolar.
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11/2013 Câmara 
Legislativa

Aprovação da Ata de 
fundação da ONG 
OERAN

Analisar e aprovar o texto do 
Estatuto da Organização Étnico 
Racial Nagô

11/2014

Dependências 
do Café 
Colonial

Momento Afro 
Cultural

Reflexão sobre o Dia Nacional 
da Consciência Negra e 
oportunizar para a população 
local a apresentação artística 
do cantor e dançarino africano 
Kadi de Benin.

Fonte: José Ediane Pereira da Silva (2016)

Pertinente é concluir que estas e outras práticas possibilitaram a construção de 
manifestações que permitiram difundir o tema afro. Para isto, contribuíram estu-
diosos e especialistas, representantes de movimentos negros, integrantes da co-
munidade negra, grupo folclórico de matriz africana, além de africanos.

O estabelecimento de parcerias entre a entidade representativa e o poder pú-
blico serviu para incrementar as ações de reconhecimento. Importante foi o apoio 
prestado pelas secretarias de Educação e de Cultura do município, educandários 
estaduais, órgãos de imprensa, instituições de ensino superior e, populares em 
geral, simpatizantes da causa negra, cujo apoio fortaleceu as ações que a OERAN 
realiza, desde 2008, contribuindo para a conquista de resultados positivos  na luta 
pelo reconhecimento e valorização do negro. No entanto para concluir torna-se  
necessário questionar se estas ações e manifestações que estão sendo realizadas 
em Marechal Cândido Rondon podem ser vistas como um movimento social negro.

É importante considerar que diversas ações vêm sendo realizadas e é possível 
perceber que por meio das análises levantadas neste estudo que a priori as mani-
festações vêm sendo realizada por uma ONG, a OERAN.

Neste sentido dever-se relembrar que Organização Não Governamental não 
substitui Movimento Social, mas que podem se complementar. Assim poder-se 
considerar o que Raimundo Augusto de Oliveira (2012) presidente da Associação 
Brasileira das Organizações Não Governamental (ABONG) frisou, ou seja, que as 
ONGS não nascem para substituir movimentos sociais, nascem para fortalecê-los. E 
por fazer parte do tecido social, elas não disputam espaços com movimentos, mas 
somam-se com eles.

As ações e manifestações realizadas pela OERAN até o momento expressam 
esta perspectiva de complemento e de apoio às práticas dos movimentos sociais 
negros, tendo em vista que no histórico de sua construção a principal referência é 
a lei 10.639/03 que surgiu pautada principalmente pela luta e pela cobrança dos 
movimentos sociais negros, mas por outro lado a OERAN pode também ser vista 
como parte das ações e práticas que vêm produzindo em Marechal Cândido Ron-
don. Estruturação que está passando por tentativas, experiências e estágio que 
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expressam à construção de um movimento negro na localidade. Pode-se dizer que 
este está em processo.
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ABORDAGEM SOBRE A QUESTÃO ÉTNICO-
RACIAL NA FORMAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL:
PARTICULARIDADES REGIONAIS
Loiva Mara de Oliveira Machado 
Fernanda Carvalho Marques 
Francielly Muria dos Santos

“(...) o que está em jogo é a dificuldade da supremacia branca 
e de seus agentes de aceitarem a humanidade negra 

e sua capacidade de disputa”
(ALMEIDA, 2014, p. 149).

INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva a socialização de dados parciais da pesquisa intitulada: 
Questões étnico-raciais e de gênero na formação em Serviço Social: fundamentos, 
trajetórias, projeções. Trata-se de um estudo de âmbito nacional, elaborado por 
meio de pesquisa documental, em fontes públicas no formato on-line, com obje-
tivo geral de analisar como as questões étnico-raciais e de gênero são abordadas 
nos Currículos dos Cursos de Graduação e Programas de Pós- Graduação Stricto 
Sensu, presenciais em Serviço Social no Brasil, com vistas a elucidar o referencial 
teórico em que se ancoram e vinculação às diretrizes que orientam a formação 
profissional. Os resultados aqui elucidados possibilitam um comparativo entre es-
tados de maior contingente populacional nas regiões norte, sul e sudeste do país, 
considerando suas particularidades. Para tanto, houve a delimitação, nesta análise, 
de um Estado por região (SP, RS, PA), com prioridade ao âmbito da graduação em 
Serviço Social.

Observa-se no estudo que as regiões aqui analisadas apresentam diferentes 
configurações no âmbito da oferta de Cursos de Graduação, especialmente ao 
considerar a expansão dessa oferta, na última década em todo do território na-
cional. Também, verifica-se que embora se  tenha acúmulo da categoria dos/as 
assistentes sociais, no que se refere a pauta étnico-racial, no âmbito da formação 
profissional, o que repercute diretamente no trabalho profissional, considerando a 
emergência dessa temática na realidade brasileira, essa produção ainda se encon-
tra diminuta, na inscrição dos conteúdos que orientam a formação profissional no 
âmbito da graduação.

Com isso se verifica a urgência de incorporação dessas temáticas nos currículos 
de Graduação em Serviço Social, em consonância com os conteúdos previstos nas 
Diretrizes Curriculares da ABEPSS e posicionamentos construídos pelas entidades 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

285

político-organizativas da categoria sobre o tema. As reflexões a serem socializadas 
demonstram a necessária incorporação da pauta étnico-racial, como conteúdo im-
prescindível à formação com qualidade em Serviço Social, com vistas a contribuir 
com a qualidade dos serviços prestados junto a população e com o fortalecimento 
das lutas coletivas no âmbito da defesa dos direitos humanos e do exercício das 
liberdades democráticas.

QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL, RACISMO ESTRUTURAL E 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SERVIÇO SOCIAL

Buscamos nessa reflexão elucidar alguns elementos introdutórios inscritos na 
fundamentação teórica da pesquisa em curso. Reconhecemos que a questão ét-
nico-racial e o racimo estrutural, como categorias temáticas constitutivas do pro-
cesso investigativo, são indissociáveis das configurações de classe social na forma 
de sociabilidade capitalista. Etnia é aqui conceituada em “[...] significado básico 
no sentido em que descreve um grupo possuidor de algum grau de coerência e 
solidariedade, composto por pessoas conscientes, ao menos de forma latente, de 
terem origens e interesses comuns” (CASHMORE, 2000, p. 196). Embora possa  ha-
ver associação restrita da etnia às formas de expressão cultural de determinado 
povo, o termo representa as formas de pertencimento por questões de origem e 
interesses comuns, podendo se apresentar como resposta coletiva às condições 
materiais vividas por um grupo determinado grupo social. Não é incomum haver 
certa assimilação entre o conceito de etnia e raça, todavia estes não apresentam o 
mesmo significado.

Consideramos aqui conceito de raça e sua incidência na configuração das rela-
ções sociais, demarcadas nas formas de sociabilidade do modo de produção capi-
talista. Cashmore (2000, p. 447-455) apresenta duas classificações: (1) raça como 
classificação, formada por um grupo de pessoas vinculadas por uma origem e ca-
racterísticas comuns em virtude de uma mesma ascendência; (2) raça como si-
nônimo, voltado a classificação de organismos vivos, considerado subespécies, na 
área da biologia e antropologia; como sinônimo de espécie, no sentido amplo de 
raça humana; como grupo étnico, a partir de marcadores físicos. As formas clas-
sificatórias aqui descritas possibilitam discernir que o conceito de raça, em socie-
dades marcadas hegemonicamente pela supremacia branca, os marcadores físicos 
definem um lugar de inserção e reconhecimento social, tendo como resultado o 
racismo estrutural. Conforme refere o autor: “As sociedades que reconhecem as 
raças sociais são invariavelmente racistas. (...) Ra-ça e racismo, portanto, andam de 
mãos dadas” (CASHMORE, 2000, p. 455-456).

Considerando a formação sócio histórica da realidade brasileira e as assimetrias 
estabelecidas na forma de configuração das relações sociais, partimos do reco-
nhecimento de que o racismo é estrutural “[...] ou seja, do modo “normal” com 
que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares[...]” 
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(ALMEIDA, 2019, p. 50), demarcam os lugares de inserção, acesso e privilégios na 
sociedade de classe. Portanto não se trata de um fenômeno isolado ou restrito a 
uma dimensão individual ou institucional, embora estas sejam dimensões que o 
constituem, mas de um processo estrutural que se “[...] expressa concretamente 
como desigualdade política, econômica e jurídica[...]” (ALMEIDA, 2019, p. 50).

Por conseguinte, está presente em todos os espaços da sociedade, demarcando 
as formas de organização da produção, do trabalho, das deliberações no âmbito 
da política, as condições de acesso e não acesso às políticas públicas e aos bens e 
serviços produzidos socialmente. Incide, portanto, na pauta da educação de modo 
geral e, de modo específico, considerando o foco da discussão aqui apresentada, 
nos conteúdos inscritos na formação em Serviço Social, balizando o perfil profissio-
nal que se objetiva formar.

Partindo da indissociabilidade entre formação e trabalho profissional reconhe-
cemos que os conteúdos inscritos no projeto de formação orientam a constituição 
do perfil profissional. Daí a importância de uma formação sólida, fundamentada 
em referências de natureza crítica que possibilitem apreender a realidade social, 
considerando suas diferentes dimensões, bem como, as particularidades da reali-
dade brasileira e as requisições postas ao trabalho profissional, considerando três 
dimensões essenciais: teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa.

A formação em nível superior no Brasil é regulamentada pelo Ministério de 
Educação e Cultura e, no âmbito do Serviço Social, além da regulamentação geral, 
há instrumentos jurídico- normativos que orientam a formação e trabalho profis-
sional, a exemplo da Lei 8.662/1993, que Regulamenta a Profissão de Assistente 
Social, Resolução 273/1993, que trata do Código de Ética Profissional e Diretrizes 
Curriculares (ABPESS, 1996).

Os princípios, orientações e conteúdos inscritos nas Diretrizes Curriculares 
orientam a organização da oferta curricular considerando três Núcleos de Funda-
mentação: (1) Núcleo de Fundamentos Teórico-Metodológicos da Vida Social “[...] 
responsável pelo tratamento do ser social enquanto totalidade histórica” (ABEPSS, 
1996, p. 10); (2) Núcleo de Fundamentos da Formação Sócio Histórica da Socieda-
de Brasileira, que possibilita apreender os processos constitutivos do desenvolvi-
mento do capitalismo e suas particularidades na realidade brasileira uma vez que 
“[...] remete ao conhecimento da constituição econômica, social, política e cultural 
da sociedade brasileira, na sua configuração dependente, urbano-industrial, nas 
diversidades regionais e locais [...]” (ABEPSS, 1996, p. 11) e, (3) Núcleo de Funda-
mentos do Trabalho Profissional que “[...] considera a profissionalização do Serviço 
Social como uma especialização do trabalho [...] que tem como objeto as múltiplas 
expressões da questão social” (ABEPSS, 1996, p. 12).

A inscrição da questão étnico-racial não pode se restringir a um Núcleo em 
específico, mas, precisa ser contemplada de forma transversal no conjunto dos 
conteúdos inscritos nesses três Núcleos de Fundamentação, de forma a materia-
lizar a relação dialética entre teoria-prática e as exigências teórico-metodológica, 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

287

ético-política e técnico-operativa, imprescindíveis à formação com qualidade em 
Serviço Social. Isso porque o espaço da formação profissional é propulsor da cons-
trução do projeto ético-político do Serviço Social “[...] ao ter como direção política 
a construção de uma nova sociabilidade, sem dominação, exploração de classe, 
etnia e gênero, está em consonância com as lutas históricas da população negra 
contra o preconceito racial e o racismo em suas múltiplas dimensões” (ROCHA, 
2014, p. 122).

PERCURSO METODOLÓGICO EM CONSTRUÇÃO

A pesquisa em andamento está fundamentada no método do materialismo his-
tórico dialético, enquanto escolha ético-política, orientada por valores e princípios 
que, para a equipe de pesquisa melhor contribuem para elucidar os desafios da 
realidade, objetivando nela intervir. Assim, o processo de investigação tem sido 
orientado por categorias constitutivas do método histórico dialético: totalidade, 
historicidade e contradição e por categorias temáticas da pesquisa, ou seja, aque-
las pré-definidas no processo de pesquisa, também denominadas como categorias 
explicativas da realidade ou categorias operacionais, as quais “servem como guias 
teóricos e balizas para o conhecimento de um objeto e seus aspectos gerais” (MI-
NAYO, 2007, p. 178) a exemplo da questão étnico-racial e da formação em Serviço 
Social, consideradas nesse estudo. Temos ciência que ao concluirmos o estudo, 
previsto para final do ano de 2021, teremos um conjunto de categorias empíricas, 
que “[...] emanam da realidade” (MINAYO, 2007, p. 179), cujo adensamento teóri-
co, com base nas evidencias dos resultados da pesquisa contribuirão para elucidar 
propostas concretas quanto a inserção da pauta étnico-racial na formação profis-
sional em Serviço Social, bem como, para a elaboração de novos estudos e pesqui-
sas sobre a temática ou a ela vinculados.

No que se refere as técnicas e instrumentos utilizados no processo de pesquisa, 
destaca-se a utilização da técnica de pesquisa documental que consiste na coleta 
de dados através de “documentos escritos ou não” (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 
62), que podem se constituir como fontes primárias e secundárias de informação. 
Nessa pesquisa foi utilizado como fonte de dados, documentos contemporâneos 
primários, ou seja, os Currículos dos Cursos de Graduação em Serviço Social, no 
Brasil, na modalidade presencial, em funcionamento no período entre o segundo 
semestre de 2019 e o primeiro semestre de 2020. Considerando a abrangência na-
cional da pesquisa houve a divisão dos estados em 5 grandes regiões, cada uma 
com suas respectivas equipes de pesquisa: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste 
e Sul. O lócus da pesquisa foram as plataformas on-line do E-MEC e sites das insti-
tuições de ensino, considerando que, de acordo com o INEP (2017) há 418 Cursos 
de Graduação em Serviço Social na modalidade presencial (189 faculdades, 151 
universidades, 77 centros universitários e 1 Instituto Federal). Como instrumento 
de coleta foi utilizado um Roteiro para Pesquisa Documental, que serviu de guia 
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para sistematização das informações obtidas, visando responder aos objetivos pro-
postos. Já a técnica de análise de conteúdo se constitui como uma das etapas do 
processo de pesquisa que, corresponde a: “(...) um conjunto de técnicas de análi-
se das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) (...) 
(BARDIN, 2004, p. 37)”.

A análise de conteúdo expressa um processo dinâmico que, conforme refere a 
autora, é desenvolvido a partir de três fases: pré-análise (organização do material a 
ser analisado); exploração do material, que requer um processo de categorização, 
ou seja, classificação dos dados da pesquisa; tratamento dos resultados, inferência 
e interpretação, objetivando elucidar conclusões sobre o estudo. Para o desenvol-
vimento dessa técnica foram utilizados dois quadros de sistematização das infor-
mações coletadas, objetivando elucidar a natureza das instituições de  ensino, a 
incorporação da questão étnico-racial nos currículos e, os conteúdos inscritos na 
súmula, objetivos e bibliografias da oferta curricular referente as categorias raça-
-etnia.

Destaca-se o compromisso ético com a pesquisa, pela equipe de referência des-
de o momento da coleta, sistematização, análise de dados, embora parciais neste 
momento, no que se refere ao anonimato quanto a identificação das instituições 
de ensino. O mesmo  ocorre quanto ao compromisso ético com socialização dos 
resultados, por meio da elaboração de artigos, participação em seminários, reu-
niões, congressos, em espaços de educação permanente e eventos de natureza 
acadêmica e científica.

RESULTADOS

Neste item objetiva-se a socialização dos dados parciais da pesquisa, conside-
rando os estados mais populosos da região Norte (PA), Sudeste (SP) e Sul (RS). 
Iniciamos pela Região Norte do país que é formada pelos estados do Acre, Amapá, 
Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. O estado do Pará (PA) é o mais 
populoso da região e, por isso,  foi priorizada a análise de dados desse estado para 
esta produção. Há no estado 15 instituições de ensino que ofertam o Curso de 
Serviço Social na modalidade presencial, sendo 14 privadas e uma pública. Quanto 
a natureza das instituições, oito são Faculdades, quatro Centros Universitários e 
duas Universidades e uma Escola Superior.

As informações sobre os Cursos de Serviço Social são disponibilizadas nos sites 
das instituições de ensino, sendo que 12 apresentam somente a grade curricular 
do Curso, uma  dispõe da apresentação do Curso no site e as demais não possuem 
nenhum registro sobre o Curso de Serviço Social no site institucional.

No que tange as disciplinas vinculadas ao objeto de pesquisa foi possível veri-
ficar que no conjunto das instituições analisadas há 13 disciplinas, sendo 11 ofer-
tadas por instituições privadas e duas por instituições públicas. Observa-se que 
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nenhuma das disciplinas apresenta detalhamento quanto a súmula/ementa, obje-
tivos e referências bibliográficas. Portanto, não foi possível identificar se as disci-
plinas são obrigatórias, eletivas ou optativas, bem como, sobre a existência ou não 
de pré-requisitos. A análise sobre o foco temático da disciplina foi realizada a partir 
do título, o que possibilitou identificar no conjunto das ofertas que oito disciplinas 
têm como foco a questão étnico-racial, quatro a questão de gênero e uma a ques-
tão étnico-racial e de gênero.

A Região Sul do Brasil é formada pelos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina. Sua população totaliza 27.386.891 habitantes (IBGE, 2019). Sendo 
o Rio Grande do Sul o estado com maior contingente populacional, conforme o 
censo realizado pelo IBGE em 2010,  a população era de 10.693.929 pessoas.

Em relação a presença do curso de Serviço Social nesta região, foram contabi-
lizadas 62 Instituições de Ensino Superior (IES) que o ofertam na modalidade pre-
sencial. Sendo que este quantitativo se divide entre os estados da seguinte forma: 
o estado do Paraná apresenta 26 cursos, seguido pelo estado do Rio Grande do Sul 
com 23 cursos e o estado de Santa Catarina com 13 cursos. No estado do Rio Gran-
de do Sul 87% são privadas e 13% são públicas e quanto a natureza se classificam 
em 12 universidades, 10 faculdades e um centro universitário. O alto percentual 
de cursos de Serviço Social em IES privadas aponta que a política de educação 
está diretamente vinculada à lógica mercantista, alinhada ao um projeto societário 
capitalista “que tem como finalidade “manter a coesão social que garanta a ‘go-
vernabilidade’ das classes dominantes e [aprofunde] o processo de privatização de 
setores estratégicos nos países periféricos (educação, ciência e tecnologia, teleco-
municações etc.)”(ABEPSS, 2017, p.3).

Esta citação possibilita uma reflexão crítica sobre os resultados obtidos nesse 
recorte da pesquisa. No Rio Grande do Sul são sete IES que informam sobre o curso 
em Serviço Social somente pela grade curricular. Enquanto que cinco disponibili-
zam informações através da apresentação do curso no site, com dados referentes 
a duração do curso, campus da oferta, atribuições da/o assistente social formada/o 
e, valor da mensalidade quando Curso em  instituição privada. Esta última forma de 
divulgação do curso dificulta o conhecimento do mesmo, assim como a coleta de 
dados, visto que dispõe apenas de informações básicas. Há duas IES que permitem 
o acesso ao projeto político pedagógico do curso e uma dispõe dessa informação 
de maneira incompleta.

No que diz respeito à oferta de disciplinas sobre a temática da pesquisa, quatro 
IES ofertam disciplinas voltadas ao tema do estudo. Ao todo são oito disciplinas, 
desse total quatro vinculadas a IES públicas e quatro a IES privadas. A modalidade 
de oferta se iguala entre quatro obrigatórias e quatro eletivas. Quanto as temáticas 
abordadas, quatro disciplinas priorizam estudos acerca da questão étnico-racial, 
uma disciplina centra a discussão na questão de gênero e as demais trabalham a 
intersecção entre a questão étnico-racial e de gênero. Há três disciplinas que infor-
mam sobre pré-requisitos correspondendo a 37,5 % das disciplinas com foco nas 
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temáticas da pesquisa. E cinco disciplinas que não informam pré-requisitos, que 
correspondem a 62,5%. Esse dado demonstra a forma como as IES têm disponibili-
zado informações relevantes em seus sites.

No tocante, ao conteúdo disponível sobre a disciplina apenas dois cursos públi-
cos disponibilizam a súmula e ementa e somente uma disponibiliza a bibliografia 
a ser trabalhada. Com relação a única disciplina que tivemos acesso a bibliografia, 
esta apresenta 25 obras, das quais 20 são produzidas por mulheres brancas. Esta 
informação é relevante, considerando que por conta do racismo estrutural, obser-
va-se que a não valorização das produções das/os intelectuais negras/os leva ao 
epistemicídio, que “realiza as estratégias de inferiorização  intelectual do negro ou 
sua anulação enquanto sujeito de conhecimento (...) Ao mesmo tempo, e por ou-
tro lado, o faz enquanto consolida a supremacia intelectual da racialidade branca. 
(CARNEIRO, 2005, p. 10).

A região sudeste do Brasil é composta por quatro estados: Espírito Santo (ES), 
Minas Gerais (MG), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Algumas particularida-
des subsidiam a escolha de direcionar a análise, neste momento, para o Estado de 
São Paulo que apresenta um singular desenvolvimento demográfico, destacando-o 
como uma das maiores potências econômicas e políticas do mundo. Este território 
engloba 645 municípios, distribuídos em 42 regiões de governo, 14 regiões admi-
nistrativas e três regiões metropolitanas, a saber: São Paulo, Baixada Santista e 
Campinas, conforme dados disponíveis na Biblioteca Virtual do Estado de São Pau-
lo (2020). No cenário nacional, esta configuração expressa a dinâmica de atração 
de pessoas a qual pode ser atribuída à alta concentração das atividades produtivas, 
bem como, a sua capacidade de geração de renda.

É pertinente ressaltar que estas particularidades influenciam de modo impor-
tante a configuração do universo das IES, situadas no Estado de São Paulo. Foram 
analisadas 78 IES no total, quatro delas possuem natureza pública e 74 são de na-
tureza privada, o que corresponde a aproximadamente 94% da oferta. Além disso, 
estas 78 IES subdividem-se em 28 Faculdades, 27 Centros Universitários, 18 Univer-
sidades e cinco instituições reunidas na categoria outro. Essa última classificação 
pode ser identificada como institutos, sendo quatro de natureza privada e um de 
natureza pública.

O levantamento desenvolvido, com intuito de se obter informações sobre os 
projetos pedagógicos e grades curriculares dos Cursos de Serviço Social das insti-
tuições pesquisadas, encontrou oito projetos pedagógicos e 30 grades curriculares 
divulgados nos sites das IES. Apenas nove instituições disponibilizaram em seus si-
tes uma breve apresentação do Curso e algumas informações a respeito do merca-
do de trabalho nesta área profissional. Em relação à natureza das disciplinas, é ne-
cessário dizer que 12 disciplinas fazem alguma menção às questões étnico-raciais  
e de gênero, seja pelo nome, seja pela súmula ou ementa. Ainda, a investigação 
possibilitou perceber que nenhuma das disciplinas identifica de maneira precisa a 
sua seriação. Também, a maioria não apresenta detalhamentos acerca da especi-
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ficação de ser obrigatória, eletiva ou optativa, sem indicar os seus pré-requisitos. 
Cabe elucidar que tão somente uma disciplina apresenta a referência de obrigató-
ria, duas são identificadas como eletivas e uma que afirma não ter pré-requisito.

Diante do universo de 78 IES analisadas, é relevante sublinhar que esta ausên-
cia de informação compromete a percepção e inferência das pesquisadoras acerca 
do momento em que a/o estudante de Serviço Social tem contato com a pauta 
étnico-racial, no decorrer de sua formação. Quando avaliamos as 12 disciplinas, 
notamos que este número sofre uma redução para nove disciplinas, pois refinamos 
as informações com base no que foi expresso nas súmulas/ ementas, objetivos 
e referências bibliográficas. Três disciplinas não apresentam o detalhamento dos 
seus objetivos, impedindo-nos de identificar o seu foco com mais assertividade. 
Convém lembrar que o objetivo de investigação do presente trabalho são as ques-
tões étnico-raciais. Contudo, é interessante mencionar que quatro disciplinas se 
propõem abordar a questão étnico- racial, especificamente, três disciplinas bus-
cam estabelecer uma abordagem associada entre as questões étnico-raciais e de 
gênero e duas indicam abordar as questões de gênero em especial, resultando no 
total de nove disciplinas analisadas.

A intenção de mencionar, brevemente, as questões de gênero parte do reco-
nhecimento da interseccionalidade entre raça/etnia, classe e gênero. Vale referir 
que esta particularidade está presente no contexto das instituições públicas, sendo 
oportuno comparar com as instituições privadas. Deparamo-nos com a informação 
de que apenas uma instituição pública apresenta disciplinas com detalhamentos 
das súmulas/ementas, objetivos e referências bibliográficas em seus currículos. A 
mesma instituição contém em sua grade curricular somente uma disciplina que se 
propõe abordar a questão étnico-racial, aparecendo de maneira interseccionada 
as questões de gênero. Outras cinco instituições privadas oferecem disciplinas com 
detalhamento de suas súmulas/ementas, objetivos e referências bibliográficas nos 
seus currículos. Desta relação, uma instituição oferece uma disciplina que aborda 
somente a questão étnico-racial e outra discute só questões de gênero sem referir 
a questão étnico-racial em seus objetivos ou ementa. Assim como no cenário de 
instituições públicas, encontramos uma instituição privada que aborda a questão 
étnico-racial de maneira associada às questões de gênero. Ainda referindo o con-
texto das instituições privadas, encontramos a singularidade de uma instituição 
oferecer em sua grade curricular duas disciplinas que centram a sua abordagem 
nas questões étnico-raciais e uma disciplina que foca nas questões de gênero, não 
trazendo referências que indiquem vinculações entre as questões étnico-raciais 
e de gênero. Essa mesma dinâmica ocorre em outra instituição, também privada, 
com a diferença de oferecer duas disciplinas específicas para abordar as  questões 
de gênero e uma para as questões étnico-raciais.
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CONSIDERAÇÕES

Considerando os resultados apresentados verifica-se a necessária incorporação 
da questão étnico-racial nos currículos de Graduação em Serviço Social, especial-
mente, no âmbito das instituições públicas. Continua em pauta a observância da 
incorporação da Lei nº 10.639/03 “[...] que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatorieda-
de da temática "História e Cultura Afro-Brasileira", e Lei nº11.645/08 “[...] que es-
tabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial 
da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena”, nos Currículos de Graduação e modo a contribuir para o adensamento 
dessa pauta e incorporação de intelectuais negras e negros nos currículos.

Esse processo é exigente uma vez que o racismo estrutural e o sexismo nos 
exige, enquanto categoria profissional, estarmos atentas/os e buscarmos subsídios 
que possam elucidar essas expressões que se evidenciam (de forma velada ou ex-
plícita) no cotidiano dos espaços de formação e de trabalho profissional.

A expectativa sobre as reflexões ora apresentadas é de fomentar o debate so-
bre a incorporação da questão étnico-racial na formação em Serviço Social, desde 
as suas bases curriculares, buscando contribuir para a materialização dos princípios 
e diretrizes inscritos nas Diretrizes Curriculares (ABEPSS, 1996). Como parte desse 
processo incidir na constituição de um perfil profissional crítico, criativo e inter-
ventivo frente às demandas apresentadas no cotidiano dos espaços de formação e 
trabalho, os quais são permeados pelas formas de sociabilidade demarcadas pelo 
modo de produção capitalista, sendo o racismo estrutural constitutivo dos proces-
sos de exploração/opressão.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO CURSO 
“ENEGRECENDO A ACADEMIA: ESCRITA E 
PUBLICAÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS”1

Danielle Ferreira Medeiro da Silva de Araújo2

Walkyria Chagas da Silva Santos3

RESUMO

Será que a “incompetência” ou a “fracasso escolar” estariam vinculados a uma 
inferioridade intrínseca dos grupos? Ou esse discurso busca invisibilizar as desi-
gualdades estruturais, fruto de violências físicas e simbólicas, direcionadas às po-
pulações negras, indígenas e minorias outras, não influenciam no acesso às oportu-
nidades e efetividade de direitos? A educação ainda é um privilégio dos brancos no 
Brasil. Quais seriam então os caminhos para se reparar desigualdades históricas, 
que se perpetuam em nossos dias? Apesar da implementação do sistema de cotas 
para negros, as dificuldades de entrada na pós-graduação são muitas, como por 
exemplo, entraves no sucesso educacional por falta de acesso a uma estrutura 
que ofereça serviços públicos de qualidade e o conteúdo curricular dissociado do 
contexto comunitário e da identidade racial, algo que poderia ser combatido com 
a implementação da Lei n. 10.639/03. A metodologia do trabalho é fundamentada 
no relato de experiência de dois cursos ofertados pelo Coletivo Dandaras. O pri-
meiro, o curso “Enegrecendo a Academia: escrita e publicação de textos acadêmi-
cos”, que além de oferecer oficinas práticas sobre organização, escrita, pesquisa e 
edição de textos acadêmicos, também incluiu em seus encontros discussões sobre 
interculturalidade, decolonialidade, branquitude, epistemologias do Sul e ecologia 
de saberes. E o segundo curso denominado “Enegrecendo a academia: escrita de 
projetos de pesquisa e leitura de editais”, que tem objetivo de ofertar gratuita-
mente curso sobre elaboração de projetos de pesquisas, além da revisão destes 
para candidatas/os que pretendam concorrer a vagas reservadas por Políticas de 

1 O texto é resultado do diálogo de debates e de bibliografias realizado pelas duas autoras 
em igualdade.
2 Doutoranda e Mestra do Programa de Pós-Graduação em Estado e Sociedade, da Universi-
dade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Docente do curso de Direito na Faculdade Pitágoras – Eunápolis, 
BA. Integrante do grupo de pesquisa Paidéia – laboratório de pesquisas transdisciplinar sobre meto-
dologias integrativas para a educação e gestão social. Integrante do Coletivo Dandaras. Pesquisadora 
do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura – CLAEC. E-mail: dannymedeiro@hotmail.com.
3 Docente do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins (UFT). Doutoranda do 
Programa de Pós- Graduação em Estado e Sociedade, da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). 
Doutoranda do Programa de Pós- Graduação em Direito, da Universidade de Brasília (UnB). Integrante 
do Grupo de Pesquisa MARÉ – Cultura Jurídica e Atlântico Negro. Integrante do Coletivo Dandaras. 
Pesquisadora do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura – CLAEC. E-mail: kyriachagas@
yahoo.com.br
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Ações Afirmativas. Nós acreditamos que a implementação de educação antirracis-
ta é o caminho para reparar as desigualdades no acesso á educação no Brasil.

Palavras-chaves: Coletivo Dandaras; Educação antirracista; negros (as) na pós-gra-
duação;  ecologia dos saberes; epistemologias do Sul.

INTRODUÇÃO4

O sistema educacional brasileiro está permeado de práticas racistas, desde a 
educação infantil até o ensino superior, incluindo a pós-graduação stricto sensu, 
fato que prejudica o desenvolvimento e o sucesso educacional de negras e negros. 
O racismo, os impedimentos legais ao acesso à educação e a desvalorização da 
população negra dificulta o acesso desta população ao sistema educacional e a sua 
permanência. (CAVALLEIRO, 2005).

Em razão do racismo epistêmico os subalternizados não são reconhecidos como 
produtores do conhecimento, visto que é adotada predominantemente a episte-
mologia de base europeia. Nessa perspectiva é importante o conhecimento situ-
ado, esse conceito agrega também o olhar do pesquisador na produção científica 
e acadêmica, e com a noção de epistemologia afrocêntrica. O autor o colombiano 
Fals Borda, que contribuiu para episteme latino-americana, criticava o colonialis-
mo intelectual na América Latina, para ele a pesquisa deve ter compromisso, posto 
que, nenhum trabalho é neutro, portanto, o pesquisador precisa fazer o movimen-
to de olhar para dentro da sociedade e lutas sociais e criar situações para transfor-
má-la. (FALS BORDA, 2015).

A partir da leitura de autoras/es decoloniais, das feministas negras, das leituras 
sobre educação antirracista, da nossa experiência de vida e no cotidiano do Pro-
grama de Pós-Graduação em Estado e Sociedade (PPGES) da Universidade Federal 
do Sul da Bahia (UFSB), nós do  Coletivo Dandaras começamos a pensar em como 
atuar para mudar a realidade da aplicação das cotas em nosso programa de pós-
-graduação, para que negras/os concorressem não só a vaga das cotas, mas as va-
gas de ampla concorrência, conforme determina a lei, e também incentivar e pro-
porcionar meios as possíveis candidatas/os para a aprovação, mas mais que isso, 
fazerem da sua pesquisa também uma prática política, ou seja, comprometida com 
o debate racial e com as desigualdades que tem como alvo central as minorias.

4 Alguns dados apresentados no texto fazem parte das discussões gerais de formação do Co-
letivo Dandaras e podem ser encontrados no artigo “Juventude negra, educação e direitos humanos: 
um relato de experiência sobre a atuação do Coletivo Dandaras na UFSB” (ARAÚJO e SANTOS, 2019); 
e, nos textos que serão publicados: 1. nos anais do III Seminário de De(s)colonialidades, com o título 
“Educação antirracista e o Coletivo Dandaras: Curso “Enegrecendo a academia”’, e, 2. no artigo “O 
preto no branco: considerações sobre a política de cotas na Pós-Graduação da UFSB através do Cole-
tivo Dandaras” que será publicado na obra “Direitos Sociais: reflexões e desdobramentos”, volume 2, 
pela Editora Appris. Para mais informações sobre as ações iniciais do Coletivo Dandaras indicamos a 
leitura dos textos citados anteriormente.
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Kabengele Munanga ao falar sobre os reflexos do mito da democracia racial 
para uma educação desigual para negros e brancos, explica que, o preconceito dos 
professores e o conteúdo dos materiais didáticos que desvaloriza a importância 
da população negra, prejudica e desestimula o discente negro (MUNANGA, 2005). 
Uma das grandes lutas das/os negras/os é reconhecimento da sua humanidade, 
não de igualdade perante a lei, mas de reconhecimento da sua história, cultura e 
religiosidade, e um dos grandes passos foi a aprovação da Lei n° 10.639/03, que 
inseriu o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo, mas a 
lei não foi suficiente para transformar a sociedade racista, que a partir dos silen-
ciamentos e de ações muito bem orquestradas tentam invisibilizar o protagonismo 
da população negra seja nas lutas por liberdade, por direitos, nas artes, ciências e 
tantas outras áreas (ARAÚJO et al, 2020).

Outra lei que merece destaque nesse contexto de lutas e protagonismo do povo 
negro é a Lei n° 12.711, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre o ingresso nas 
universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio 
e dá outras providencias. Em seu art. 3° consta que,

Art. 3º Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas 
de que trata o art. 1º desta Lei serão preenchidas, por curso e 
turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pes-
soas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao 
total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, 
pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da 
unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo 
o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE. (Redação dada pela Lei nº 13.409, de 2016)

Cumpre salientar que no texto original não estavam incluídas as pessoas com 
deficiência, apenas quatro anos após a edição da lei é que o texto foi modificado 
e passou a contemplar mais uma categoria historicamente excluída dos espaços 
escolares. A pós-graduação da UFSB contempla a entrada de negras/negros, indí-
genas, pessoas com deficiência e pessoas trans, e o Programa de Pós-Graduação 
em Ensino e Relações Étnico-Raciais (PPGER) da mesma Universidade avançou um 
pouco mais e incluiu o povo cigano.

Porém, as garantias legais não têm efetivado por si só as mudanças tão neces-
sárias para a realização de uma sociedade antirracistas, contramajoritória, afro-
centrada, enegrecida em seus conceitos e ações. Assim, três mulheres negras do 
PPGES se uniram e hoje juntamente com outras mãos pensam e contribuem para 
que outra sociedade, em que a/o negra/o seja reconhecida/o em sua humanidade 
seja possível.

No item a seguir contaremos um pouco sobre o início do Coletivo Dandaras, em 
seguida apresentaremos algumas ações, e por fim, serão apresentados os nossos 
próximos passos.

Desejamos que a leitura seja inspiradora!
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MULHERES NEGRAS EM LUTA: A CRIAÇÃO/REVOLUÇÃO DO 
COLETIVO DANDARAS NA UFSB

Continuando o diálogo com Munanga, ele questiona o que seria capaz de re-
verter o quadro preconceituoso que prejudica a formação das/os negras/os, não 
sendo a lei capaz de erradicar atitudes preconceituosas, o pesquisador indica a 
educação como um caminho eficaz para desconstruir o mito a superioridade e in-
ferioridade, dos brancos e negros, respectivamente, sendo necessário mobilizar 
forças para combater o racismo (MUNANGA, 2005).

O Coletivo Dandaras, formado inicialmente por mulheres negras discentes do 
Programa de Pós-Graduação em Estado e Sociedade (PPGES) da UFSB foi constituí-
do com o objetivo de atuar pela efetividade da política de cotas por meio do acom-
panhamento das (os) candidatas (os) em  todas as etapas do processo seletivo 
e enquanto grupo de pós-graduandas, colaborar no desenvolvimento acadêmico 
das integrantes. Conforme informado anteriormente, a nossa primeira atuação foi 
quanto ao questionamento da aplicação da Lei de Cotas no PPGES, em que lutamos  
para que negras/os concorressem não só a vaga das cotas, mas as vagas de ampla 
concorrência, conforme determina a lei, demanda iniciada em 2018 e atendida em 
2019.

No ano de 2018 foi executado o Projeto Monitoria Voluntária que ofereceu co-
laboração gratuita as(os) candidatas(os) com perfil cotista que pretendendiam se 
inscrever no processo seletivo do PPGES na categoria Política Afirmativa (negros, 
indígenas, pessoa com deficiência e pessoa trans). A proposta inicial das atividades 
do Projeto Monitoria Voluntária agregava vídeos sobre os principais pontos do edi-
tal do Programa e dicas para a atualização do currículo lattes, revisão dos projetos 
de pesquisa, com programação para a realização de aula presencial e virtual de 
inglês, discussão presencial e virtual sobre os textos da bibliografia e preparação 
para a prova oral. Porém, a dificuldade financeira para realizar todas as atividades 
e a desistência de algumas candidatas e candidatos, e a não aprovação destes nas 
fases iniciais fizeram cessar as atividades antes da fase da prova oral.

A nossa dificuldade para acessar o curso de pós-graduação, em especial no que-
sito publicação, inspirou a atividade seguinte. Visando auxiliar a entrada de estu-
dantes negras/os e demais estudantes da categoria de cotas na pós-graduação da 
UFSB, o Coletivo Dandaras estruturou o curso “Enegrecendo a Academia: escrita 
e publicação de textos acadêmicos” realizado em maio de 2019, em parceria com 
o PPGER/UFSB, com intuito de instrumentalizar os candidatos em sua preparação 
para a pós-graduação, fortalecendo assim os instrumentos de luta e resistência 
contra o racismo.

O curso foi dividido em três encontros, de quatro horas cada, totalizando doze 
horas. O curso teve como objetivo fomentar a publicação de textos científicos por 
estudantes de pós- graduação que tenham como sujeitos de pesquisas as popula-
ções subalternizadas, tais como: população negra, população indígena, população 
quilombola, população de terreiros e outros povos tradicionais, população LGB-
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TQ+, pessoas com deficiência, entre outras. O curso visava incentivar  a escrita e 
publicação de artigos acadêmicos que versem sobre questões marginais, relações 
étnico- raciais e interculturalidades, possibilitando assim a visibilidade de outros 
olhares e lentes na construção do conhecimento acadêmico/científico, tradicional-
mente branco5.

Pensar em enegrecer a academia foi o combustível para em 2020 realizar uma 
chamada para novas/os participantes e realizar muito mais a partir das ações do 
Coletivo Dandaras.

1. NOVOS CAMINHOS PARA O COLETIVO DANDARAS: AMPLIAÇÃO E FORTA-
LECIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS ANTIRRACISTAS

No ano de 2020, em meio a limitações causadas pela pandemia do Covid-19, o 
Coletivo estava com poucos integrantes comprometidos com novas ações, assim as 
integrantes fundadoras decidiram abrir nova chamada de participantes para além 
do PPGES, e integrando outros Programas de Pós-graduação fora dos muros da 
UFSB. A chamada atraiu interessados de diferentes Estados (Amapá, Bahia, São 
Paulo, Minas Gerais, Alagoas, além do Distrito Federal). E uma nova equipe com 
12 integrantes6 se reformulou para as ações do ano: a) construir um novo forma-
to de curso Enegrecendo a Academia com foco em monitoria para a formulação 
de projetos de pesquisa de mestrado e doutorado; e, b) implementar o primeiro 
evento do Coletivo Dandaras, que será realizado no mês de novembro de 2020 em 
parceria com o PPGER, que é o II Colóquio de Pesquisa Negra Contemporânea com 
o tema “Enegrecendo a Academia e as Artes”, o evento faz parte da II Jornada do 
Novembro Negro.

Com o apoio fundamental do professor Alexandre de Oliveira Fernandes (IFBA 
e PPGER/UFSB) e em parceria com o PPGER, o Coletivo Dandaras construiu um 
modelo de curso que agrega todas as fases dos processos seletivos de mestrado e 
doutorado. Em razão das limitações de afastamento social da pandemia tudo foi 
pensado para acontecer em formato digital, com aulas semanais (quartas-feiras, 
de 9 às 11h). Foi criada uma página do Instagram do Coletivo Dandaras e iniciamos 
a chamada de interessados que tivessem perfil para ingressar por Políticas Afirma-
tivas na Pós-graduação da UFSB.

A chamada atraiu mais de 100 (cem) inscrições de diferentes regiões do país, 
mas com a limitação de orientadoras/es do Coletivo nós tínhamos 17 vagas para 
acompanhamento de projetos, decidimos inicialmente ofertar a monitoria apenas 
para as/os candidatas/os que se inscreveriam nos editais da UFSB (PPGES e PPGER). 

5 Contou com a participação de 9 estudantes.
6 Ceila Sales de Almeida, Célia Souza da Costa, Danielle Ferreira Medeiro da Silva de Araújo, 
Eva Dayane Almeida Góes, Helen Dalila Araújo Esquivel, Mirim Santos Lima, Nayanne Lima Alves, Pe-
terson Trindade, Sarah Carime Braga Santana, Vera Lúcia da Silva, Victória Sara de Arruda e Walkyria 
Chagas da Silva Santos.
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Durante a caminhada, refletindo sobre a importância do projeto para o processo 
de inclusão educacional, decidimos abrir uma chamada apenas para orientadoras/
es voluntárias/os (doutorando e doutores). Fomos surpreendidas com a inscrição 
de 34(trinta e quatro) participantes, o que nos possibilitou incluir todas/os as/os 
candidatas/os.

As aulas e orientações estão em curso, e estamos iniciando o processo de sis-
tematização dos dados do Projeto, concomitantemente, o Coletivo organiza o II 
Colóquio de Pesquisa Negra Contemporânea da UFSB, em que abriu chamada de 
resumos para os GTS (GT 1 – Racismo epistêmico, Epistemologias do Sul e Afrocen-
tradas; GT 2 – Educação antirracista: abordagens teóricas e práticas insurgentes; 
GT 3 – Enegrecendo a Academia através das artes; e, GT 4 – Feminismos negros 
e corpos dissidentes). Além da publicação dos resumos nos Anais do evento, os 
melhores textos serão publicados em ebook em parceria com a Editora Pembroke 
Collins e organizado pelo Coletivo Dandaras.

No GT 1 o objetivo do Coletivo é discutir o racismo epistêmico que durante lon-
go período operou invisibilizando as produções intelectuais da população negra, 
das mulheres, das populações indígenas e de outras minorias, sendo fomentado o 
debate sobre as epistemologias que foram e são produzidas pelas(os) autoras(es) 
do Sul, em especial, as epistemologias elaboradas a partir da diáspora, da ances-
tralidade negra, e, portanto, afrocentradas, como por exemplo a pedagogia de ter-
reiros.

O GT 2 discutirá sobre a construção de uma sociedade mais igual, que perpassa 
pelo respeito as diversidades que a compõem. O debate sobre a educação antir-
racista foi ampliada para outras possibilidades como antissexista e anti-homofó-
bica, possibilitando o diálogo sobre o  racismo, seus efeitos e possibilidades de 
superação. Nessa seara é importante também as discussões trazidas pelas Lei n° 
10.639/03 e Lei n° 11.645/08, bem como, as abordagens teóricas e práticas delas 
decorrente realizadas por professoras(es) em espaços formais e não formais.

No GT 3 o enfoque é a área das artes, que assim como outras áreas, possui forte 
influência do pensamento eurocentrado, deixando encoberta a produção cultural 
dos povos subalternizados. A perspectiva de enegrecer a academia é trazer para o 
debate os saberes, a religiosidade, a estética e toda produção cultural dos povos 
originários, do povo negro, do povo cigano e dos demais povos que foram histori-
camente alijados da academia.

E no GT 4, a partir das discussões dos feminismos negros somos inspiradas a 
pensar na sociedade brasileira, a partir de um sistema de colonialidade de poder, 
que foi estruturalmente fundamentada, em uma ideologia patriarcal, racista e he-
teronormativa. Nesse contexto, os marcadores sociais de raça, gênero e sexualida-
de, foram utilizados para reificar, desumanizar e construir sistemas de opressões 
aos corpos dissidentes. A luta, frente a essas violências, porém, sempre aconte-
ceu, das mais variadas formas e ações, nesse escopo, é imprescindível a efetiva-
ção de diálogos e compartilhamento de pesquisas sobre essas trajetórias de luta e 
construções de epistemologias de resistência. A Academia precisa ser um espaço 
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a mais, na efetivação do espírito de agência, insurgências e re(existências), através 
dos estudos dos feminismos negros e sexualidades dissidentes7.

Somando-se a essas ações, o Coletivo construiu documento que novamente 
questiona o edital sobre Políticas Afirmativas na UFSB no âmbito do PPGES e a ne-
cessidade de instituir comissão de heteroidentificação, com o objetivo que auxiliar 
no impedimento das fraudes na utilização das cotas, assim como, solicitamos a 
participação do Coletivo Dandaras na comissão. Ademais, no mesmo documento 
indicamos caminhos para melhor aplicação do sistema de cotas no PPGES visando 
a efetiva ocupação das vagas que são destinadas às cotas, posto que, o que tem 
ocorrido é a indicação da vaga no edital de seleção, mas não há candidatas/os ins-
critas/os e/ou aprovadas/os para ocupar e discutir dentro da Universidade novas 
visões de mundo, novas epistemologias.

Ainda sobre as ações em curso, também construído formulário para saber o 
perfil étnico- racial docente do Programa com intuito de lutar por mais pluralidade, 
o que irá reverberar no enfrentamento ao racismo epistêmico.

O Coletivo Dandaras é formado pela união de mulheres e homem que acredi-
tam que outro mundo é possível, outra forma de viver a Universidade é possível. 
Por isso, entendemos que ainda há muito mais para construir, debater e dialogar. 
Para 2021 pensamos na continuidade dos projetos implementados até aqui e na 
ocupação cada vez maior da Universidade por mulheres negras, mulheres, negros, 
indígenas, povos tradicionais, pessoas com deficiência, pessoas trans.

Enegrecendo a academia! Avante Coletivo Dandaras!
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EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA: PRÁTICAS DE 
RESISTÊNCIAS NEGRAS NA SALA DE AULA
Josiane Beloni de Paula 
Patrícia Magalhães Pinheiro 
Elison Antonio Paim

Os professores que abraçam o desafio da 
autoatulização serão mais capazes de criar 

práticas pedagógicas que envolvam os alunos, 
proporcionando-lhes maneiras de saber 

que aumentem sua capacidade 
de viver profunda e plenamente 

(bell hooks, 2017, p.36).

Este texto é parte da tecitura da tese de doutorado, intitulada: “Andarilhagens 
de Professorxs1: Práticas de Resistências negras na escola”, da linha de pesquisa 
Sociologia e História da Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Santa Catarina. A qual, narra os caminhos trilhados 
por professorxs e suas práticas antirracista que foram apresentadas em um evento 
durante dez edições de 2001 a 2010, o “Encontro sobre o Poder Escolar”, que ocor-
reram na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul.

Foram rastreadxs nos anais destas dez edições xs professorxs que comparti-
lharam suas práticas antirracistas, aqui nomeadas práticas de resistências negras. 
Com xs professorxs rastreadxs, por meio dos títulos e/ou resumos dos seus traba-
lhos apresentados, foram selecionadxs xs que compartilharam mais vezes suas prá-
ticas, sendo um de cada edição, chegando a 10 professorxs. Foram entrevistadxs 
11 professorxs, no total, xs narradorxs da pesquisa, sendo 10 com suas práticas de 
resistências compartilhadas e uma professora idealizadora dos encontros.

As práticas de resistências negras, pensadas como a resistência conceituada 
por Paulo Freire, como o oposto de desistência. Resistência pressupõe briga en-
tre desiguais, onde “a boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa 
possibilidade e nesse dever de brigar” (FREIRE, 2000, p.67). Nesta perspectiva a 
resistência freiriana nos possibilita perceber que há outras formas de ser e estar 
no mundo, de outros saberes e fazeres, além dos determinados pelos opressorxs. 
A resistência é de não se acomodar, não fraquejar, intervir, transformar o mundo, 

1 A opção pelo uso do “x” é em concordância com a linguista Catherine Walsh que: “El uso 
de la “x” es una opción - de hecho lingüísticamente insurgente y desobediente - para contrarrestar el 
género binário” (WALSH, 2017). Usando o “x”, tentamos desobedecer a lógica imposta, e lembrando 
dxs “outrxs”. Portanto, quando o “x” aparecer no texto significa se tratar de homens, mulheres e de-
mais seujeitxs que não se identificam com o sistema binário de classificação sexual, ou seja, negros, 
negras, negres, professores, professoras.
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se não todo mundo, o mundo próximo, o seu mundo. A resistência é a prática de 
rever conceitos da visão dominante, de combater o racismo, de abrir fissuras na 
colonialidade, sabendo do racismo contido em nossa sociedade, em consequência 
em nossas escolas.

A colonialidade está em nossa sociedade desde que fomos colonizados e abran-
ge o poder, o saber, o ser, o imaginário e a natureza. No pensamento do sociólogo 
peruano, Aníbal Quijano (2005):

Assim a colonialidade do poder reprime os modos de produção 
de conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, as imagens 
do colonizado e impõe novos. [...] já a colonialidade do saber, 
entendida como a repressão de outras formas de produção de 
conhecimento não-européias, que nega o legado intelectual e 
histórico de povos indígenas e africanos, reduzindo-os, por sua 
vez, à categoria de primitivos e irracionais, pois pertencem a 
“outra raça” (p. 243).

Na contramão desta colonialidade, foi usado a metodologia monadológica para 
trazer as memórias e experiências, na voz dxs narradorxs, sendo assim, cada môna-
da representa uma partícula, que contém o todo, uma centelha de sentido, poten-
te como a força de um relampejar. E, na construção destas mônadas, as entrevistas 
de narrações passam por uma transcriação, ou seja, pela construção de fragmen-
tos que contém sentido, uma imagem que lampeja, uma parte  que contém o todo, 
ao ler uma mônada pode-se contextualizar no tempo e no espaço características 
da experiência ali apresentada (BENJAMIN, 1984; ROSA, 2011; GALZERANI, 2013; 
FRANÇA, 2015; SANTANA, 2017; OLIVEIRA, 2018; SOUZA, 2018; PAIM, LUÍS, 2020; 
ZETTERMANN, 2019; SOUZA, 2020).

Para assim ir construindo histórias, as quais permeadas pelas memórias dxs su-
jeitxs entrevistadxs, pois como nos assegura Benjamin (2014), xs sujeitxs ao narra-
rem suas memórias, deixam seus rastros, criam e recriam, destroem e constroem 
ao mesmo tempo suas percepções do mundo que o cercam. Ao rememorar x su-
jeitx resignifica o vivido, lembrando do passado, no presente, construindo o futu-
ro, instrumentaliza sua ação, vai construindo resistência visualizando o não visto, 
criando deslocamentos como: da vivência para a experiência; do passante para o 
caminhante; do ver para o olhar. A rememoração torna-se uma outra forma de 
viver, de resistência.

Essa partilha das memórias e experiências nos remetem as resistências dxs pro-
fessorxs como podemos perceber nas palavras da professora Raquel,

Possibilidade de os professores relatarem as suas experiências; 
tinha um chamamento para a escola
Nas primeiras vezes, na própria rede, nas próprias escolas que 
eu trabalhava; fiquei sabendo do Poder Escolar. A partir da divul-
gação nas escolas, mesmo. Foi. Foi a partir desse momento, na 
escola. [...] Acho que o Poder Escolar apresentava essa possibili-
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dade de os professores relatarem as suas experiências; tinha um 
chamamento para a escola. Então, isso me deixou mais à von-
tade. Eu também já tinha uma experiência de apresentação de 
trabalhos, de trazer relatos da própria graduação – como aluna 
na graduação. E também a minha militância, meu ativismo no 
Movimento Negro. A partir da minha experiência com a dança, 
e com a temática étnico-racial discutida no espaço da escola. 
E representava, para mim, pelas temáticas, pelos palestrantes, 
os intelectuais da Educação que estavam no Poder Escolar um 
lugar muito bacana de aprendizagem. Eu sempre achei o Poder 
Escolar um lugar muito interessante, porque eu achava um lu-
gar de encontro. Tinha aquela multidão naquele Teatro Guarani. 
Parecia que aquele espaço também podia ser espaço de poten-
cializar, e poder falar das tuas coisas, das tuas práticas, e, no 
meu caso específico, da questão racial e tudo mais, e da minha 
prática como professora, também (RAQUEL, julho de 2017).

Assim como esta pesquisa, o “Encontro Sobre o Poder Escolar”, traz o com-
partilhar memórias e experiências, num rememorar e dialogar com xs parceirxs, 
teóricxs, que foram utilizadxs como ferramentas para entendimento da realidade 
referente a presença e valoração dx negrx na sociedade brasileira. Sendo assim, vai 
se desenhando uma maneira outra de fazer pesquisa, de formação permanente, 
debatendo o “chão da escola”, sempre num falar com e não para ou sobre, a op-
ção metodológica de visualizar a pesquisa como tarefa coletiva no intuito de dar 
estatuto de conhecimento ao discurso dxs narradorxs entrevistadxs, já que estes 
estão silenciadxs por uma sociedade que se nega a ouvi-lxs, a compreendê-lxs, a 
construir junto. Inserindo a decolonialidade nos pensares, a possibilidade de ser e 
fazer diferente, um estar no mundo não determinado pelo que já está posto.

Dessa forma, busco no educador Paulo Freire (1987), o par conceitual denún-
cia/anúncio para falar da temática racial. A denúncia do racismo pela sociedade. E 
o anúncio de transformação de formas de discriminação por meio de práticas de 
resistências utilizadas por professorxs como estratégias para a transformação da 
realidade. Sendo assim, busco em Freire, 

“Denúncia de uma realidade desumanizante e anúncio de uma 
realidade em que os homens possam ser mais. Anúncio e denún-
cia não  são, porém, palavras vazias, mas compromisso histórico, 
tenham. A percepção ingênua ou mágica da realidade da qual 
resultava a postura fatalista cede seu lugar a uma percepção que 
é capaz de perceber-se. E porque é capaz de perceber-se en-
quanto percebe a realidade que lhe parecia em si inexorável, é 
capaz de objetivá-la.” (FREIRE, 1987, p. 42- 43)

Essa iniciativas nascidas na escola vão impulsionando reflexões, ações que ve-
nham propiciar o debate, por meio das práticas em salas de aula, valorando a pre-
sença negra na escola, visualizando a mesma a partir de outra perspectiva: dx ne-
grx na construção da história brasileira; xs sujeitxs sendo parte da transformação 
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do seu viver, revertendo lógicas internalizadas no imaginário social, intervindo na 
educação de todxs, sendo estxs negrxs ou não, com seus saberes e fazeres res-
peitados, com outras formas de ser e estar no mundo, abrindo brechas, criando 
possibilidades outras de ações.

Podemos perceber a possibilidade das brechas quando a professora Martha nos 
narra sobre seu trabalho,

O negro precisa ocupar o seu lugar na história
Teve continuação no meu trabalho de professora. Assim: como 
eu sou professora de Literatura, e há aquela lei [11.645] que 
o Lula também colocou, que tem que ter o estudo da cultura 
negra e indígena dentro da sala de aula, eu trabalhei com eles 
o Castro Alves, conhecido como o poeta dos “escravos”, e que, 
sempre, nas suas poesias, ele fala pontualmente dessa temá-
tica, da libertação, de que o negro precisa ocupar o seu lugar 
na história. Então, eu utilizei, assim, convidei mais duas colegas 
para serem colaboradoras nesse projeto: professora Rosimeri 
[...], de Geografia, e a professora Neusa Anastácio, de História. 
Nós trabalhamos sobre o poeta, o Castro Alves, sua boa oratória 
no poema Navio Negreiro; a temática do sofrimento desses “es-
cravos”, que eram traficados dentro dos navios; também a vida 
dele, a obra; esse poema está inserido dentro da obra “Os escra-
vos”, eles pesquisaram sobre isso; a questão cênica, porque foi 
um esquete teatral2, nós ensaiamos; e também a vida do Zumbi 
dos Palmares. Tudo isso na Semana da Consciência Negra. En-
tão, a gente fez um trabalho bem longo, porque a gente teve que 
compor cenário, trilha musical, as roupas todas foram mandadas 
ser confeccionadas – a direção da escola proporcionou as verbas 
para isso. [...] Eu trabalho… por exemplo, eu trabalhei, depois eu 
fiz um documentário; foi no ano retrasado. Ele está disponível 
na internet, que é “Pelotas: seus filhos e filhas da África”. Tudo 
sobre a cultura negra, os “escravos” que vieram lá do centro do 
país e nordeste para trabalhar aqui nas charqueadas, desde a 
sua vinda da África para o Brasil, depois para Pelotas, e, tam-
bém, a sua contribuição na cultura da cidade, como os clubes, 
carnaval… (O que mais? Deixa eu ver, não me lembro. Tem tanta 
coisa!). Os quilombos, aqui dentro de Pelotas! E várias coisas. 
Diversos aspectos. Religião! A religião africanista, a gente traba-
lhou, teve palestras, tudo, para formar o documentário (MAR-
THA, julho de 2017).

São vários caminhos que podemos trilhar conforme vamos despertando para a 
luta antirracista, professora Maritza nos conta,

Como não trazer essas questões sociais, raciais, né?
Independente de como, eu tinha que ter um viés onde isso en-
trasse. Poderia não fazer parte do conteúdo, poderia não fazer 

2 Experiência apresentada em 2010 na 10ª edição do “Encontro sobre o Poder Escolar”, com 
título “Esquete teatral- Navio Negreiro”.
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– eu, sendo professora de educação física, as pessoas poderiam 
dizer “Ah, mas como?” Em todos os sentidos tu tens como tra-
zer isso! Na dança3, nem se fala! Porque a própria dança, ao tu 
trabalhar com os temas, ao tu trabalhar com a questão da dança 
afro – não só quando é dança afro, mas qualquer outra – tu vai 
trazer as questões. Mas a sala de aula da educação física, meu 
Deus do céu! Como não trazer essas questões sociais, raciais, 
né? Ainda mais hoje em dia, se tu pegar o esporte, a questão 
esportiva, está ali, declarado, hoje, o ódio dentro dos estádios, 
com questões que tu pega ali, ao vivo e a cores – como se diz – 
para trabalhar com os alunos! Isso sempre veio, né. E dentro do 
ensino superior, também. Ali, nem se fala! E aí, a gente se depa-
ra, assim, de como há, ainda, um desconhecimento da história. 
É muito cruel! Porque há um desconhecimento e há uma cultura 
de ódio, muito grande! E a gente tem que trabalhar. Tem que 
trabalhar (MARITZA, julho de 2017).

Dessa forma, podemos visualizar as práticas de resistências desenvolvidas em 
salas de aula, como um estímulo para instigar outrxs sujeitxs ao estudo deste as-
sunto. Pois, estas ações positivas na luta para atenuação do racismo, que assola, 
estruturalmente, a sociedade brasileira, trazendo, práticas as quais além de deba-
ter o racismo, constroem estratégias que visam seu enfraquecimento.

Assim sendo, este estudo que aqui vai se tecendo, mostra que podemos contri-
buir para a luta de erradicação do racismo na sociedade brasileira, “uma das con-
tribuições que um branco pode fazer pela e para a luta antirracista é denunciar os 
privilégios simbólicos e materiais que estão postos nessa identidade” (SCHUCMAN, 
2014, p. 25). Lutando contra o mito da democracia racial ainda vigente e dominan-
te na sociedade brasileira. “Isso porque a crença na democracia racial isenta toda 
a sociedade brasileira do preconceito e permite que o ideal liberal de igualdade de 
oportunidades seja apregoado como realidade” (p. 27). A importância e urgência 
de professorxs se engajarem na luta antirracista, “[...] a questão é saber se eu es-
tou, realmente, contra o racismo de forma radical. Se estou, então tenho o dever e 
o direito de lutar com o povo negro contra o racismo.” (hooks, 2017, p. 80).

As lutas devem ser nas mais diversas frentes, a escola é uma delas, que pode e 
deve fomentar práticas de resistências negras para reverberar a luta antirracista 
na sociedade.

3 Experiência apresentada em 2001 na 1ª edição do “Encontro sobre o Poder Escolar”, intitu-
lada “Diversidade cultural e processo de escolarização: implicação nas práticas pedagógicas”. Destaco 
que nas próximas duas edições do evento a professora Maritza apresentou trabalhos referentes a 
dança.
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SILENCIAMENTOS E RESISTÊNCIAS NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORAS/ES DE CIÊNCIAS/
BIOLOGIA DA UFSC

Patrícia Magalhães Pinheiro
Josiane Beloni de Paula 
Elison Antonio Paim

Cabe mais uma vez insistir: 
não nos interessa a proposta de uma adaptação 
aos moldes da sociedade capitalista e de classes. 

Esta não é a solução que devemos aceitar 
como se fora mandamento inelutável. 

Confiamos na idoneidade e acreditamos 
na reinvenção de nós mesmos e de nossa história. 

Reinvenção de um caminho afro-brasileiro de vida, 
fundado em sua experiência histórica, 

na utilização do conhecimento crítico e inventivo 
de suas instituições golpeadas pelo colonialismo e pelo racismo. 
Enfim, reconstruir no presente uma sociedade dirigida ao futuro, 

mas levando em conta o que ainda for útil e 
positivo no acervo do passado 

(Abdias do Nascimento, 1980, p. 262).

A galera preta tem que se unir pra que consiga sobreviver
(Bianca Morais, 2019).

INTRODUÇÃO

Embora o Brasil possua legislação que discorra sobre a educação das relações 
étnico- raciais, em especial a lei 10.639/03 e a lei 11.645/08, os hiatos entre os 
documentos oficiais e sua práxis libertadora são enormes. Dito isso, o recorte 
apresentado aqui, advindo de pesquisa em nível de doutorado, tem como objetivo 
compreender como se dá a educação das relações étnico- raciais (ERER) no âmbito 
da formação de professoras/os de Ciências Biológicas da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).

Uma vez que acreditamos que a ERER promova o (re)conhecimento da histó-
ria e da cultura afro-brasileira e indígena, e, portanto, a efetiva participação des-
ses povos na construção da sociedade brasileira, desconstrução de estereótipos, 
quebra de preconceitos, melhor entendimento das hierarquias sociais e processos 
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estruturantes da sociedade brasileira, promoção de uma formação antirracista e 
anti-discriminatória.

E, que historicamente houve um silenciamento sistemático das Ciências Bioló-
gicas em relação à temática étnico-racial, porém este quadro está sendo revertido 
nas últimas décadas por meio da inserção paulatina de intelectuais negras/os e 
ativistas engajadas/os com a luta antirracistas nas instituições públicas de Ensino 
Superior brasileiras.

O caminho metodológico trilhado na investigação envolve tanto a análise de 
fontes documentais como Projeto Pedagógico do Curso de Ciências Biológicas, Pla-
nos de ensino das disciplinas obrigatórias e optativas, quanto fontes orais produ-
zidas por meio de entrevistas com 2 professoras/os formadoras/es, 3 professoras/
os em formação inicial e 2 professoras/os egressos que atuam na Educação Básica, 
formados pela UFSC após o ano de 2008.

É importante destacar que compreendemos a formação de professoras/os 
como algo constante, indo ao encontro com os conceitos de formação permanen-
te trabalhados por Paulo Freire (1997; 2016) e formar-se professora/or elucidados 
por Elison Antonio Paim (2005), no entanto para fazer uma divisão entre as/os nar-
radoras/es e os diferentes locais que essas/es ocupam na docência as/os intitulei 
de professoras/os formadoras/os para as/os que lecionam no curso de Ciências 
Biológicas da UFSC, professoras/es em formação inicial para as/os estudantes do 
curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFSC e professoras/os egressas/
os em exercício para aquelas/os que já concluíram seus cursos de Licenciatura em 
Ciências Biológicas da UFSC e estão exercendo a docência na Educação Básica.

Saliento ainda que, a aprovação dos dispositivos legais que constituem a legis-
lação que versa sobre a educação das relações étnico-raciais são consequências de 
luta e de pressões políticas exercidas por movimentos sociais e coletivos que lutam 
em prol da causa indígena e negra em nosso país. De acordo com o historiador e 
professor Elison Antonio Paim (2016) as  leis 10.639/03 e 11.645/08 não devem 
ser compreendidas como doações ou benesses governamentais, pelo contrário, 
elas emergem do seio de lutas que persistem a mais de cinco séculos. Lutas pela 
valorização e reconhecimento dos saberes, dos fazeres, dos corpos, dos pensa-
mentos, dos deuses, das terras sagradas, dos modos de vida dos povos africanos, 
afrodescendentes e indígenas. Bem como, práticas de resistência que existem no 
seio da educação básica brasileira. Neste sentido, as leis são entendidas como pa-
trimônio cultural, “na compreensão de patrimônio além da salvação de vestígios 
do passado, mas algo dinâmico, que aponta elementos específicos de valorização e 
internos a cada comunidade, que são ressignificados constantemente” (PINHEIRO; 
SANTANA; PAIM, 2016, p. 100).

Porém, sofremos grande descompasso teórico-prático. Pois, mesmo após apro-
vada, muitas vezes, as leis “não saem do papel”, característica de muitos outros 
dispositivos legais no Brasil.

O professor indígena José Mário dos Santos Ferreira, da etnia Mura afirma que:
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A legislação é muito bonita. Foi criada uma legislação maravi-
lhosa, [...] Se você for colocar em prática, ponto por ponto, da-
quilo que tem de ser feito na questão da educação indígena, é 
feito? Não! E ainda tem gestores que dizem que não conhecem 
a política, não sabem como fazer. Tem todo um manual criado 
pelo Conselho Nacional de Educação. Eles dizem que não sabem 
fazer (VEIGA; FERREIRA, 2005).

As causas dessa não efetivação são inúmeras e não podemos ser ingênuos em 
acreditar que essa problemática se dá apenas por má vontade política, pois a pre-
tensão que impera é de manter o status quo brasileiro, de continuar a manutenção 
de privilégios destinados apenas à alguns segmentos da população e certas classes 
sociais, lê-se elite branca. Sendo assim, afirmamos que, mais que nunca, os atuais 
modelos de gestão política fazem questão de (re)produzir mecanismos de segre-
gação étnica, racial, sexista e social concebidos desde a época do Brasil colônia, 
aprofundados no Imperialismo e perpetuados pela Colonialidade. E, é dentro deste 
jogo de forças e resistências que a educação antirracista e anti-discriminatória vem 
sendo construída.

Portanto, será possível potencializar a prática pedagógica para formação con-
ceitual, procedimental e, principalmente, atitudinal mediada pelo respeito à diver-
sidade, portanto constituinte de equidade etnicorracial. Essa perspectiva possibili-
ta a articulação das práticas escolares com valores ancestrais das populações que 
participam ativamente da formação da nação e que pelo processo de colonização/
colonialidade expropriadora e racista, foram inferiorizadas, marginalizadas, subal-
ternizadas, desumanizadas e invisibilizadas.

Mas será que a Educação das Relações Étnico-raciais está acontecendo na 
formação de professores/as de Ciências Biológicas? Será que as legislações, Lei 
10.639/03 e 11.645/08, estão sendo contempladas nos currículos de formação de 
professores/as de Ciências Biológicas? Em quais disciplinas esses debates estão 
ocorrendo? O que prevalece na formação de professores/as de Ciências Biológicas 
os silenciamentos ou as resistências? Ao sair da graduação e ingressar na carreia 
docente os/as professores/as de ciências/biologia estão tendo formação continu-
ada que abordam as relações étnico-raciais? Quais as contribuições das Ciências 
Biológicas para a desconstrução do racismo e a construção de uma educação an-
tirracista? Estas são algumas perguntas que suleiam o processo de construção da 
pesquisa.

APORTE TEÓRICO

Os aportes teóricos que me guiam em busca dessas respostas são as/os pensa-
doras/es decoloniais: Catherine Walsh (2008; 2017) com sua conceituação sobre 
interculturalidade crítica e as pedagogias decolonais; Boaventura de Souza Santos 
(2010) e seu conceito de epistemicídio e linhas abissais de divisão entre huma-



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

311

nos e não humanos; Nelson Maldonado-Torres (2010) e seu importante conceito 
de racismo epistémico; Ramón Grosfoguel (2007) e suas assertivas em relação à 
impossibilidade de se produzir conhecimentos e epistemologias neutras, Santiago 
Castro-Gómez (2005) e seu brilhante livro “La Hybris del Punto Cero: ciência, raza 
e ilustración em la Nueva Granada (1750-1816) ”; a teoria monadológica de Walter 
Benjamin (2007; 2012); intelectuais indígenas e negros/as brasileiros/as que se de-
bruçam sobre nossa História, a Educação e as Relações Etnicorraciais, como: Ger-
sen Baniwa (2010), Carla Akotirene (2018), Djamila Ribeiro (2017), Sílvio Almeida 
(2018), Sueli Carneiro (2011), Ana Flávia Magalhães Pinto (2015a, 2015b); Abdias 
do Nascimento (1980; 2017); Douglas Verrangia Corrêa da Silva (2009). Esta mes-
cla de autoras/es decoloniais latino-americanas/os com pensadores/as indígenas 
e negras/os brasileiras/os se faz necessária para que esse trabalho não caia em 
modismos acadêmicos e desloque, de alguma maneira, o projeto decolonial da luta 
política das populações negras e indígenas no nosso país.

De acordo com Bernardino-Costa, Maldonado-Torres e Grosfoguel (2019, p. 10):

O deslocamento do projeto decolonial da luta política das popu-
lações negras, caso se concretizasse, seria uma traição à própria 
decolonialidade. Esse é um risco que visualizamos quando diver-
sos acadêmicos brasileiros começam a utilizar o título decolonia-
lidade nos seus trabalhos acadêmicos e, no entanto, não citam 
qualquer autor negro ou indígena, ou sequer têm qualquer rela-
ção com os movimentos sociais, limitando-se a dialogar com os 
membros da rede de investigação modernidade/colonialidade 
e com outros teóricos latino- americanos que falam a partir de 
uma perspectiva da população branca. Em outras palavras, a de-
colonialidade se torna mais uma moda acadêmica e menos um 
projeto de intervenção sobre a realidade. Nem tudo que brilha é 
ouro, por isso há necessidade de se ter clareza sobre o que está 
em jogo para ir além dos rótulos.

METODOLOGIA

Já o caminho metodológico trilhado durante a construção da pesquisa envol-
ve tanto a análise de fontes documentais como apreciação crítica do Projeto Pe-
dagógico do Curso de Ciências Biológicas (PPC), Planos de ensino das disciplinas 
obrigatórias e optativas e site do Centro de Ciências Biológicas UFSC, quanto fon-
tes orais produzidas por meio de entrevistas de 2 professoras/es formadoras/es, 
3 professoras/es em formação inicial e 2 professoras/es egressas/os que atuam na 
Educação Básica e que se formaram após o ano de 2008, ano de implementação 
da Lei 11.645.
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Optei por buscar o uso de fontes orais por acreditar que elas são ótimos instru-
mentos de construção de significados para fatos cotidianos dados como desimpor-
tantes, insignificantes, frívolos, por focalizar a voz de classes não hegemônicas, no 
caso das/os professoras/es, concordando então com as palavras do historiador e 
professor italiano Alessandro Portelli afirmando que:

Entrevistas, sempre revelam eventos desconhecidos ou aspec-
tos desconhecidos de eventos conhecidos: elas sempre lançam 
nova luz sobre áreas inexploradas da vida diária das classes não 
hegemônicas [...] o único e precioso elemento que as fontes 
orais têm sobre o historiador, e que nenhuma outra fonte pos-
suí em medida igual, é a subjetividade do expositor [...]. Fontes 
orais contam-nos não apenas o que o povo fez, mas o que queria 
fazer, o que acreditava estar fazendo e o que agora pensa que 
fez. (PORTELLI, 1997, p. 31).

Outro aspecto de suma relevância considerado ao optar por essa metodologia, 
o uso de fontes orais, foi à possibilidade de trabalhar com a rememoração (BENJA-
MIN, 2012; GAGNEBIN, 2014; GALZERANI, 2008), afinal é através dela que recons-
truímos o passado vivido a partir de nossas referencias do presente é, ainda, no ato 
de rememorar que instrumentalizamos nosso olhar e nossas lutas para o futuro.

A professora, filósofa e escritora suíça residente no Brasil Jeanne Marie Gagne-
bin considera que:

A rememoração também significa uma atenção precisa ao pre-
sente, em particular a estas estranhas ressurgências do passado 
no presente, pois não se trata somente de não se esquecer do 
passado, mas também de agir sobre o presente. (GAGNEBIN, 
2006, p. 55).

O ato de rememorar mobiliza memórias e experiências, estando estas prenhes 
de significados, de conhecimentos, de sensibilidades. Desta forma, a rememora-
ção é compreendida como atividade artesanal produtora de conhecimento. Neste 
sentido:

[...] rememorar é um ato político, com potencialidades de pro-
duzir um "despertar" dos sonhos, das fantasmagorias, para a 
construção das utopias. Rememorar significa trazer o passado 
vivido como opção de questionamento das relações e sensibili-
dades sociais, existentes também no presente, uma busca aten-
ciosa relativa aos rumos a serem construídos no futuro. (GALZE-
RANI, 2008, p. 21).

A rememoração do passado no tempo presente, projetando um futuro extra-
pola a individualidade de quem narra, nos trazendo também indícios do tempo 
histórico no qual o/a narradora está inserido/a. Sendo assim, me aporto no filósofo 
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e sociólogo judeu alemão Walter Benjamin ao me utilizar de opção metodológica 
história oral como arte artesanal de construir narrativas através da rememoração, 
permitindo então a produção de conhecimento histórico por meio da criação de 
mônadas.

Nesse sentido, as narrativas dos/as professores/as podem ser transformadas 
em mônadas a partir da concepção benjaminiana na qual “A ideia de mônada, isto 
significa, em suma, que cada ideia contém a imagem do mundo. A representação 
da ideia impõe como tarefa, portanto, nada menos que a descrição abreviada do 
mundo” (BENJAMIN, 2007, p.69). Sendo assim, as mônadas são construídas en-
quanto fios de memórias e experiências trançados, entrelaçados, entrecruzados 
por elementos próprios das subjetividades e identidades dos/as professores/as 
narradores/as.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As conclusões parciais da pesquisa de doutorado giram em torno de três eixos. 
O primeiro deles é “A grande ausência no Projeto Pedagógico do Curso”, nele ex-
plicitamos a ausência de termos relativos à educação das relações étnico-raciais, a 
História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena, preconceito, discriminação e racismo 
no documento que rege o curso de Ciências Biológicas da UFSC, nem mesmo as 
leis 10.639/03 e 11.645/08 são mencionadas. Essa ausência se relaciona a falta de 
preocupação com a formação de professoras/es de Ciências/Biologia que tenham 
presentes em sua formação discussões acerca da educação das relações étnico-
-raciais, que compreendam a necessidade de construir uma educação antirracista, 
rompendo o silêncio histórico da área frente as contribuições contundentes das 
Ciências Biológicas na construção de ideias e ideais racistas, eugênicos, discrimina-
tórios e deterministas.

O segundo eixo foi intitulado “Disciplinas fantasmas” já que durante a investiga-
ção descobrimos que algumas das disciplinas optativas que pretendem debater a 
educação das relações étnico-raciais com as/os professoras/es em formação inicial 
ora existem apenas no sistema UFSC e nunca foram ofertadas ou foram oferecidas 
pouquíssimas vezes, ora não foram pensadas inicialmente para o curso de Ciências 
Biológicas, sendo destinadas a outros cursos.

Já o terceiro eixo é “Entre resistências e silenciamentos” e nele notamos o rom-
pimento do silencio histórico das Ciências Biológicas, principalmente, por professo-
ras/es responsáveis pelas disciplinas pedagógicas, ou seja, as disciplinas específicas 
da licenciatura, essas/es professoras/es vem desenvolvendo práticas de resistência 
em suas salas de aula nos últimos anos, trabalhando com temas relativos as con-
tribuições das Ciências Biológicas na criação e manutenção do racismo, na quebra 
de estereótipos e determinismos, no entanto essas práticas  são feitas de forma 
desarticulada. É importante salientar que historicamente houve um silenciamento 
sistemático das Ciências Biológicas em relação à temática étnico-racial, porém este 
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quadro esta sendo revertido nas últimas décadas por meio da inserção paulatina 
de intelectuais negras/os e ativistas engajadas/os com a luta antirracistas nas ins-
tituições públicas de Ensino Superior brasileiras.
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A EXPERIÊNCIA DO CLUBE DE LEITURA UBUNTU 
NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

Valquíria Pereira Tenório
Djenane Sichieri 
Wagner Cunha 
Antonio Marcos Martins

Quem não tem amigo, 
mas tem um livro, 
tem uma estrada.

Carolina Maria de Jesus

INTRODUÇÃO

Este trabalho visa apresentar o Projeto de Extensão “Clube de Leitura Ubuntu”, 
realizado no Instituto Federal de São Paulo, câmpus Matão, aprovado no Progra-
ma Institucional de Ensino, Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, Relações 
Étnico-Raciais e Gênero do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) 
e Núcleo de Gênero e Sexualidade (NUGS), ambos do Instituto Federal de São Paulo 
(IFSP). Tal Programa busca valorizar e promover a diversidade étnico-racial e de 
gênero a fim de atuar na luta contra o racismo e o sexismo dentro e fora do IFSP. O 
Clube de Leitura Ubuntu foi criado com o intuito de promover o prazer pela leitura, 
mas, principalmente, promover o conhecimento e a leitura de literatura negra no 
câmpus e no município de Matão, o que para nós foi entendido como um objetivo 
crucial para promover uma educação antirracista. O Clube de Leitura Ubuntu busca, 
por meio da literatura, discutir questões étnico-raciais e sociais, tendo em vista que 
privilegiamos autoria negra, trazendo a pauta étnico- racial tanto para o público-al-
vo do projeto, alunos e servidores do IFSP, campus Matão, como também as crian-
ças e jovens de projetos sociais da cidade que têm sido atendidos pelo projeto e, 
ainda, membros da comunidade matonense interessados em participar. O Clube de 
Leitura Ubuntu está pautado em três frentes: roda de conversa sobre os livros indi-
cados, contação de histórias para crianças e palestras sobre vida e obra de autores e 
autoras negros e negras. Tem havido também a construção de um pequeno acervo 
de literatura negra a partir da doação de livros vindos da comunidade e/ou adqui-
ridos pela equipe do projeto. Com essas atividades, temos procurado envolver a 
comunidade estudantil e municipal no ato de ler, democratizar a leitura, combater 
o racismo por meio da educação e atuar no incentivo à formação de leitores críti-
cos à existência do racismo que invisibilizou e ainda atua para a invisibilização de 
autores(as) negros e negras africanos(as), afro-brasileiros(as), afro-americanos(as) 
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e ter em mente essa questão é de extrema importância para o papel do projeto na 
construção de uma educação antirracista. Durante a pandemia da COVID-19, o 
projeto foi reestruturado e tem acontecido virtualmente, com rodas de conversas 
sendo transmitidas pela página no Facebook do projeto e pelo canal do YouTube 
do IFSP campus Matão. O Clube de Leitura Ubuntu conta com um bolsista que 
desempenha um importante papel na realização das atividades sendo uma ponte 
entre os(as) estudantes do campus e fora dele. O Clube de Leitura Ubuntu teve sua 
criação em março de 2019, tornando-se um projeto de extensão, formalmente, em 
outubro de 2019. Durante o momento que temos vivido, têm-nos chegado diversos 
relatos de estudantes que se sentem acolhidos pelos livros e temas tratados pelo 
Clube e que neles encontraram um espaço para vivenciar sua identidade e dialogar 
sobre temas tão importantes para a educação antirracista. Uma vez acontecendo de 
maneira virtual, o Clube de Leitura Ubuntu tem recebido a participação de pessoas 
de diferentes lugares do Brasil o que tem sido importante para o diálogo e apren-
dizado tão necessário das diferentes vivências e experiência na pauta antirracista.

APORTE TEÓRICO

Dados e pesquisas nos mostram os desafios para a criação de um hábito de lei-
tura por parte dos brasileiros (FAILLA, 2016). Também nos apontam a invisibilidade 
de escritores e escritoras negras e negros que trazem vivências, experiências e refe-
renciais de mundo que nos possibilitam ampliar nossos conhecimentos, e desvelar 
o racismo estrutural em que vivemos no qual muitos autores não chegam a ser 
conhecidos e lidos. Tais observações são importantes para expandirmos a capaci-
dade crítica em relação ao racismo epistêmico que historicamente contribui para a 
construção e reprodução de narrativas desqualificatórias do legado negro-africano 
no Brasil e no mundo.

Entendemos que o Clube de Leitura Ubuntu, com todas as atividades que rea-
lizadas, atua para lançar luz sobre esses autores e suas narrativas, o que pode ser 
compreendido como a obtenção de um direito e da cidadania.

Vale destacar que o nome do Clube de Leitura, Ubuntu, significa “eu sou porque 
nós somos”, “eu só existo porque nós existimos” (MALOMALO, 2010, p.20), uma 
filosofia africana que visa entender e buscar a humanidade no outro, entender que 
somos e existimos a partir das experiências e existências de tantos outros, ou seja, 
o mesmo tem em seu cerne a humanização, a utilização do recurso da leitura para 
aflorar o que há de mais essencial na vida em sociedade: as relações sociais, pesso-
ais, o contato e aprendizado com o outro.

É importante mencionar que a literatura e o livro vão além de entretenimen-
to, contribuem para o crescimento pessoal, para o contato com outras histórias, 
culturas, mundos e atuam para a construção de senso crítico, além disso, o espa-
ço escolar vem sendo marcado por adoecimentos psíquicos tais como depressão, 
ansiedade, estresse e, até mesmo, suicídio e, diante dessa conjuntura, faz-se de 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

319

extrema importância trabalhar a dimensão coletiva do Clube de Leitura, um espa-
ço de acolhimento, de formação humana e crítica. Por isso, o projeto caminha de 
mãos dadas com o estudo e o lazer, as reuniões são no gramado do campus, na 
tenda, na biblioteca, ao invés do ensino cartesiano, das fileiras, temos um círculo, 
um espaço de diálogo, de fala, de escuta. Porque não dizer que a educação só se 
efetiva quando ela passa pelo afeto (FREIRE, 1996). A pessoa, o estudante que lê 
melhora sua escrita, e isso acarretará benefícios para toda a sua vida. Os livros con-
tribuem para uma discussão sociológica da sociedade atual, por isso tais discussões 
também auxiliarão os membros dos grupos na hora de escrever suas dissertações 
em vestibulares, em exames, concursos seletivos.

Nosso projeto conta, ainda, com atividades de contação de histórias de livros da 
literatura negra infantil para crianças, na faixa etária de 6 a 11 anos, do Projeto Edo 
Mariani. A leitura se torna um direito à cidadania, por isso incentivar a leitura se 
torna tão essencial na sociedade brasileira. É importante favorecermos a familiari-
dade das crianças com as histórias e a ampliação de seu repertório. Isso só é possível 
por meio do contato regular dos pequenos com os textos desde cedo e de sua par-
ticipação frequente em situações diversas de conto e leitura.

A fantástica viagem pelo mundo da leitura auxilia no desenvolvimento do ima-
ginário, da criatividade, do senso crítico e até mesmo no autoconhecimento, uma 
vez que trabalha com as emoções de cada indivíduo. Ressaltamos que essa prática 
é muito comum na realidade de povos africanos e vem ao encontro dos objetivos 
deste projeto que seleciona também para a contação autores e autoras da litera-
tura negra infantil.

Temos uma parceria com o Projeto Pescar da Citrosuco que atua na formação 
de dezenas de jovens matonenses e que se juntaram a nós na promoção da leitura 
de autoria negra. Eles têm a oportunidade de entrar em contato com a vida e obra 
de autores e autoras negras. Na primeira atividade em que participaram, tiveram 
contato com a obra da escritora Carolina Maria de Jesus que traz reflexões impor-
tantes para pensarmos diversos temas por ela tratados em seu livro O Quarto de 
Despejo, principalmente a fome, tema recorrente e intrínseco a sua experiência 
concreta e literária, também a vida na periferia, as tensões, as dificuldades, a vida 
da mulher negra. Esses temas tratados à luz da vivência concreta de Carolina de 
Jesus podem expor semelhanças, contradições e podem fazer esses jovens refleti-
rem sobre suas vidas, sobre o local onde moram e sobre o nosso país. Essa autora 
foi uma das obras trabalhadas nessa frente do projeto, mas teremos outras no 
decorrer da sua realização.

O Clube de Leitura Ubuntu vem ao encontro da Lei 13.696/18, que institui a 
Política Nacional de Leitura e Escrita, na medida em que contribui para a democra-
tização e o acesso às obras que ficarão à disposição das comunidades internas e ex-
ternas; fomenta a formação de mediadores de leitura, com o acompanhamento de 
um aluno bolsista, que ficará responsável pela contação de histórias para crianças; 
valoriza a leitura, nos encontros presenciais para a discussão das obras; e promove 
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a literatura, com a presença de professores, especialistas, pesquisadores e autores 
convidados.

Apesar de encontrar ainda muitos obstáculos para sua implementação, a Lei 
10.639/03, que instituiu a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-bra-
sileira e africana, mostra o quanto é importante a cultura negra na formação da 
sociedade brasileira. Dentre outros meios, os livros que abordam essas temáticas 
podem contribuir muito para que os brasileiros ampliem os conhecimentos sobre 
sua própria história e, assim, possam compreender-se melhor.

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e par-
ticulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 
negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contri-
buição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História 
do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão minis-
trados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileiras. (BRASIL, 2003)

Dessa maneira, nada mais justo que dar voz e escuta, no ambiente escolar, 
àqueles indivíduos que estão inseridos no grupo que partilha, em sua vida diária, 
experiências relacionadas às opressões estruturais da sociedade brasileira. Por isso 
é essencial a leitura de autores negros, no sentido em que eles possam ocupar e 
mostrar seu lugar de fala, no sentido proposto por Ribeiro (2017, p. 88):

[...] entendemos que todas as pessoas possuem lugares de fala, 
pois estamos falando de localização social. E, a partir disso, é 
possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados 
temas presentes na sociedade. O fundamental é que indivíduos 
pertencentes ao grupo social privilegiado em termos de locus 
social consigam enxergar as hierarquias produzidas a partir des-
se lugar e como esse lugar impacta diretamente na constituição 
dos lugares de grupos subalternizados.

Vale a pena registrar nesse trabalho a reunião de criação do Clube de Leitura 
Ubuntu, numa linda tarde, após as aulas regulares, com discentes e docentes dos 
vários cursos do Ensino Médio Integrado ao Técnico do IFSP, campus Matão. Em 
círculo, com livros e bolo para festejarmos aquele momento inicial de troca e for-
talecimento.

PROBLEMA DE PESQUISA (E/OU HIPÓTESE E/OU OBJETIVOS)

Objetivo Geral do Clube de Leituras Ubuntu é promover o prazer pela leitu-
ra e, principalmente, promover o conhecimento e a leitura de literatura negra no 
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município de Matão, a fim de atuar no combate ao racismo, além de promover a 
cidadania e a defesa dos direitos humanos na região de Matão. Por ser um projeto 
educativo e de extensão, ou seja, envolve a comunidade interna e externa, ele 
não se encerrará com o fim do período letivo, é uma atividade que deixa ‘frutos’, 
por meio da manifestação literária, das reflexões que ele proporciona, com a des-
naturalização da realidade à medida que os participantes vão conhecendo novos 
autores e suas obras.

Os objetivos específicos são: incentivo à leitura; democratização da leitura; 
combate ao racismo; fortalecimento da cidadania e dos direitos humanos; troca 
de saberes entre comunidade e estudantes; formação de senso crítico a partir dos 
debates e discussões; envolvimento da comunidade e estudantes na prática de lei-
tura; formação de novos leitores; promoção da literatura negra; valorização e estí-
mulo à criação e circulação do acervo de literatura negra da biblioteca; valorização 
de culturas que constituem a nação brasileira; resgate do momento da contação 
de histórias conscientizando o cidadão (leitor ou não) que a leitura, além de veículo 
de (in)formação, é um verdadeiro passaporte para a vida e para o convívio social; 
promoção do acesso ao mundo da literatura infantil com a temática afro de forma a 
ampliar o repertório de histórias nas quais encontramos personagens negros.

METODOLOGIA

O Clube de Leitura Ubuntu é composto por três frentes:
1. Roda de leitura mensal sobre os livros selecionados e disponibilizados para 
a leitura (comunidade interna e externa ao IFSP)
2. Contação de história de literatura negra infantil (crianças de 6 a 11 anos do 
Projeto Edo Mariani) 
3. Palestra sobre a vida e obra de escritores da literatura negra (jovens de 13 
a 19 anos do Projeto Pescar)

O projeto atua nessas três frentes de ação com encontros para se debater/co-
nhecer a literatura negra, incentivar o prazer pela leitura e o interesse por autores 
invisibilizados. Para a realização das atividades nas três frentes destacadas estima-
-se a duração de 2 horas, para cada encontro.

As rodas de leitura são um momento em que os participantes se reúnem para 
comentar, discutir, debater o livro lido, e ocorrem com a presença de professores 
da equipe de execução do projeto, do aluno bolsista e podem contar com a presen-
ça de pesquisadores convidados. A atuação do bolsista do projeto é essencial tam-
bém na divulgação, organização do espaço e, inclusive, no fomento das falas dos 
participantes a partir de sua leitura do livro. Cada encontro tem a duração aproxi-
mada de 2 horas, e o local onde ele ocorrerá, o gramado do campus, é organizado 
para o conforto dos participantes (alunos, servidores, ex- alunos e interessados da 
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comunidade matonense). As rodas de conversa são divulgadas nas mídias sociais 
e jornais da cidade, procurando atrair a participação também da comunidade ex-
terna. No gramado, todos ficam sentados em tapetes, toalhas trazidas pela equipe 
de execução e participantes, e os participantes também são incentivados a trazer 
alguma bebida e comida para compartilhar durante a conversa. Há que se alimen-
tar o corpo também para que o conhecimento possa acontecer e criar um espaço 
descontraído para se conhecer a literatura negra. Durante a pandemia da COVID-19, 
esses encontros têm acontecido por meio virtual, com transmissão pela página no 
Facebook do projeto Ubuntu e pelo canal do YouTube do IFSP campus Matão e têm 
reunido pessoas de diferentes lugares do Brasil.

A contação de história conta com o bolsista, equipe executora, convidados exter-
nos e demais alunos interessados em participar, apresentando uma história infantil 
para crianças do município de Matão envolvidas no projeto Edo Mariani, com ida-
des de 6 a 11 anos e que são convidadas a estar nas dependências do campus para vi-
ver um momento de escuta das histórias, mas também de participação na contação. 
Dessa maneira, colocam-se os alunos como protagonistas do projeto. Para além 
da equipe de execução, temos reuniões prévias com profissionais que realizam as 
contações de histórias para passar experiência e conhecimentos aos alunos que 
farão a contação de história para as crianças, ou também para atuarem nas conta-
ções. Por meio da contação de histórias, busca-se possibilitar vivências lúdicas que 
valorizem a diversidade cultural; o processo de interação social entre as crianças; o 
despertar para a literatura como fonte de aprendizagem e a desconstrução de es-
tereótipos e preconceitos. Essa é uma proposta que se coaduna com uma visão de 
educação inclusiva e de acordo com as orientações curriculares e expectativas de 
aprendizagem para a educação étnico-racial na educação infantil.

A terceira frente, com as palestras sobre a vida e obra de escritores da litera-
tura negra ocorre com os jovens que têm a oportunidade de entrar em contato 
com a vida e obra de autores e autoras negras. Os temas tratados podem expor 
semelhanças, contradições e podem fazer esses jovens refletirem sobre suas vidas, 
sobre o local onde moram e sobre o nosso país.

Nas três frentes de atividades ocorrem registros fotográficos, temos lista de 
presença com registro de emails e outros contatos para a posterior avaliação do 
projeto pela equipe de execução e pelos participantes.

Destacamos ainda que uma etapa importante do projeto é a definição das obras 
literárias que ocorre regularmente com sugestões dos participantes do projeto. As-
sim, esperamos fomentar a participação e autonomia dos participantes, mostran-
do que o grupo é espaço para eles falarem livremente, posicionarem- se, colocan-
do-os como protagonistas do projeto. Tanto para os livros de contação de história, 
quanto os da roda de conversa, quando não tiver indicações dos alunos, os títu-
los são propostos pelas professoras mediadoras, pensando em obras de autoras 
e autores negros, sempre tendo como base a discussão étnico- racial. Depois da 
seleção, haverá um trabalho de divulgação do clube de leitura, nas salas de aula, nos 
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espaços do campus, por meio de cartazes, mas também nas mídias e redes sociais 
do instituto e da cidade para a participação de todos os interessados nas rodas de 
conversa.

Nos encontros da roda de conversa do Clube de Leitura Ubuntu, as professoras 
mediadoras e bolsista iniciam as atividades falando um pouco do contexto social, 
histórico da obra e também realizando a leitura de alguns trechos do livro propos-
to; em seguida, todos os participantes podem pedir a palavra para expressarem o 
que pensaram e sentiram com a leitura da obra, além de debaterem sobre os conte-
údos mais críticos/reflexivos abordados no livro e suas relações com suas experiên-
cias de vida; por fim, uma das professoras mediadoras apresenta o próximo livro a 
ser lido e discutido no encontro seguinte. Nas contações de histórias, há um estudo 
prévio das histórias a serem trazidas, as crianças vêm ao campus e podem assisti-
rão à contação que é feita pelo bolsista, voluntários, equipe executora do projeto 
e convidados. Nas palestras sobre a vida e obra de autores, temos novamente a 
equipe de execução do projeto, o bolsista e convidados, os jovens são convidados 
a vir ao campus aproveitando também a oportunidade para se ambientar aos es-
paços acadêmicos.

FIGURA 1: REGISTRO DA REUNIÃO DE CRIAÇÃO DO CLUBE DE LEITURA UBUNTU

Fonte: Valquíria Pereira Tenório, 2019

RESULTADOS E ANÁLISE

O país em que vivemos requer de nós constante vigilância, ou seja, autores 
e autoras negras, ao longo de séculos de exclusão e silenciamento da diversida-
de e da pluralidade de pontos de vista divergentes e dissonantes, denunciaram e 
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continuam denunciando em obras literárias de diversos matizes, as violências re-
ais e simbólicas da sociedade brasileira, no que tange aos hiatos sócio-político e 
culturais que produziram por séculos de menosprezo e exclusão de uma parcela 
significativa dos grupos sociais componentes da complexidade do que significa ser 
brasileiro/brasileira.

A discussão de obras e textos de autoras e autores negros e afrodescendentes 
tais como: Carolina Maria de Jesus, Djamila Ribeiro, Chimamanda Ngozi Adiche, 
Ana Maria Gonçalves dentre outros que poderiam ser citados, proporcionam no-
vos olhares, caminhos e perspectivas sobre suas obras, cuja existência seriam si-
lenciadas não fosse uma criteriosa busca de valorização de textos não acessíveis à 
maioria dos participantes do Clube de Leitura Ubuntu, não fosse o apurado levan-
tamento bibliográfico de autores e autoras já consagrados/as e outros, cujo inedi-
tismo proporcionam contatos indispensáveis com novas óticas de leitura e escrita 
contidos nas obras a serem degustadas e discutidas em rodas de conversa, outrora 
presenciais e realizadas nas dependências do IFSP-MTO, e nesses novos tempos de 
isolamento social provocados pela Pandemia da COVID-19, quando as atividades 
passaram a ocorrer de maneira remota.

FIGURA 2: REGISTRO DE RODA DE CONVERSA LIVRO 
QUARTO DE DESPEJO DA ESCRITORA CAROLINA MARIA DE JESUS

Fonte: Valquíria Pereira Tenório, 2019

Os resultados do projeto podem ser vistos na participação intensa nas rodas de 
conversa, nas mensagens enviadas pelos participantes em nosso grupo no What-
sApp, recurso importante para esse momento de pandemia, nas falas emocionadas 
que ouvimos e lemos em que os participantes mencionam ter encontrado no Clube 
acolhimento e muito aprendizado. Destacamos, a importância da continuidade do 
Clube durante a pandemia mesmo que de maneira virtual, tivemos a entrada de no-
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vos membros. Um deles, Bruno Dadário aluno do curso de Licenciatura em Química 
relatou em artigo publicado na Revista Cogitare do IFSP campus Matão a importân-
cia de fazer parte do projeto.

desde que entrei no Clube. Comecei a refletir, desde então, o 
quanto é importante a interação, mesmo que virtual, para que 
sejam feitas trocas de experiências e debates, tendo em vista 
que a educação pode motivar novas inspirações, a partir de lei-
tura e escrita. É sabido que muitas pessoas não possuem acesso 
aos meios tecnológicos. Em nossa comunidade acadêmica, por 
exemplo, muitos alunos não conseguem ter acesso ao ensino à 
distância por não dispor das tecnologias necessárias. Pude per-
ceber, então, o quão privilegiado sou, buscando conhecimento 
e novas relações. Ao começar a ler as indicações feitas pelo Clu-
be, pude perceber o quanto a leitura é necessária, em momentos 
caóticos, pois a falta de conhecimento ajuda na disseminação de 
notícias falsas, entre outros problemas. O hábito da leitura ajuda 
a criar seletividade com o que lemos. (DADÁRIO, 2020, p.94-5).

FIGURA 3: REGISTRO DE RODA DE CONVERSA VIRTUAL LIVRO PARA EDUCAR 
CRIANÇAS FEMINISTAS DA ESCRITORA CHIMAMANDA ADICHIE

Fonte: Valquíria Pereira Tenório, 2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Clube de Leitura Ubuntu foi idealizado e implementado no Instituto de Edu-
cação Ciência e Tecnologia (IFSP) Campus Matão-SP, no ano de 2019, a partir da 
perspectiva de valorização de ações inclusivas e de incentivo à leitura de autoras e 
autores negros tanto brasileiros como de outras partes do globo terrestre.
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A essência ou espinha dorsal que estrutura as ações implementadas no âmbito 
do Clube de Leitura Ubuntu, como Projeto de Extensão do IFSP-MTO, correlaciona-
-se à valorização do potencial humano dos participantes, ou seja, docentes, discen-
tes, funcionários do setor administrativo da Instituição e também membros da co-
munidade matonense e da região, visando à divulgação e ao aumento do contato e 
da disseminação do gosto pela leitura, além de fornecer subsídios à manutenção e 
a ampliação das possibilidades do universo fascinante e infindável do contato com 
a leitura.

Somam-se a essas concepções estruturais e estruturantes a busca constante de 
diálogo essencial com percepções de matriz didático-pedagógicas que estejam em 
consonância com as diretrizes e perspectivas que norteiam o espectro de ação do 
IFSP-MTO em sua vocação de um modelo de ensino plural, democrático, inclusivo 
e dialógico.

A valorização de ações no espectro educativo-cultural implementadas no bojo 
de concepções ético- educativas antirracistas, anti-homofóbicas, plurais e que es-
tejam alicerçadas na construção de um ambiente de paz, harmonia e da construção 
de saberes, cujas raízes estejam profundamente estruturadas no respeito ao outro 
e na construção de vigorosos elos de uma corrente humana, permeiam o modelo 
de ação implantada no âmago da filosofia do Clube de Leitura Ubuntu: “Eu sou 
porque nós somos”.

Assim sendo, a proposta adotada pelo Clube de Leitura Ubuntu de valorização 
da cultura material e imaterial produzida por autoras e autores negros em sua ri-
queza de universos e possibilidades de abordagens, dialoga direta e indiretamente 
com a forma do arcabouço normativo de Leis, tais como a 10.639/03, que pontua, 
em sua estrutura, a necessidade de um novo olhar sobre o ensino e a difusão da 
História da África e dos afrodescendentes e sua contribuição para a formação do 
Brasil.

A partir do advento do arcabouço legal e normativo constante das leis que pri-
mam por novos olhares e mecanismos de ação no âmbito legal, cremos que o Clube 
de Leitura Ubuntu se insere no espaço social de transformação de corações e men-
tes, pois a existência de ferramentas normativas e legais não garantem, a priori, por 
si só, a construção de espaços de convivências cujo fulcro central sejam a diversida-
de, a alteridade e a cidadania, ou seja, o papel transformador representado pelo 
Clube de Leitura Ubuntu permeia a busca de valores sociopolíticos e culturais que 
dialoguem com a elevação da autoestima, com o sentimento de pertencimento de 
cada membro a um objetivo muito maior que as individualidades e metas pessoais, 
mas a busca daquilo que Darcy Ribeiro, antropólogo brasileiro, pontuava na obra O 
Povo Brasileiro, como o ideário de que a Cultura seria algo inquebrantável, sólido, 
e nessa perspectiva estariam valores imemoriais em cujo norte residiria os grandes 
valores de uma sociedade realmente democrática e plural. (RIBEIRO, 1995).
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ENSINO DE HISTÓRIA E LITERATURA:
METODOLOGIAS OUTRAS NA CONSTRUÇÃO 
DO CONHECIMENTO ACERCA DAS ÁFRICAS 
A PARTIR DA ESCRITA LITERÁRIA DE FLORA 
NWAPA

Tathiana Cristina da Silva Anizio Cassiano

INTRODUÇÃO

Este ensaio é decorrente da pesquisa realizada para obtenção do título de Mes-
tre em Ensino de História pelo PROFHISTORIA da Universidade do Estado de Santa 
Catarina. Ela se insere dentro dos campos dos estudos africanos e do ensino de 
História e foi desenvolvida a partir de inquietações oriundas da minha prática do-
cente. Identifiquei que muitos materiais didáticos produzidos a partir da promulga-
ção da Lei 10.639/2003 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico Raciais e o Ensino de História e Cultura Africana e Afro- Brasileira 
(Diretrizes de 2004) limitaram-se em inserir conteúdo sem, no entanto, superar a 
perspectiva eurocentrada e hegemônica que inferioriza as populações africanas.

Com o objetivo de construir caminhos e estratégias para um ensino de História 
que, em diálogo com os parâmetros estabelecidos por meio da Lei e das Diretrizes, 
possibilitem a construção de conhecimento e compreensão positivada das popula-
ções africanas, ou seja, percebendo-as como protagonistas do processos históricos 
e não encerradas no estereótipo de vítimas passivas, estabeleci um diálogo teórico 
com os estudos pós-coloniais e decoloniais pensando no uso da literatura como 
fonte de evidência devido ao caráter histórico do testemunho literário.

Escolhi a literatura Efuru produzida pela escritora nigeriana Flora Nwapa, bem 
como a sua entrevista, como documentos de análise que possibilitaram refletir e 
elaborar uma proposta de material didático voltado para o ensino de História das 
Áfricas. Defendo que a literatura africana produzida por esta autora evidencia a 
diversidade de experiências e o protagonismo de mulheres africanas Ibos no con-
texto da Nigéria na segunda metade do século XX. A seguir apresento algumas das 
reflexões que embasaram a construção deste material.

FLORA NWAPA, A OBRA, A LEITURA E A TRADUÇÃO

A primeira etapa do trabalho desenvolvido se deu pelo diálogo com a autora no 
propósito de entender, a partir de suas experiências e vivências, a conjuntura dos 
eventos relacionados à sociedade Ibo, bem como as características desta, e como 
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isto se reflete nas intencionalidades de sua escrita. Parto do pressuposto de que 
desse modo é possível “perceber experiências coletivas e iluminar contextos e pro-
cessos históricos mais amplos e complexos” (REIS, 2008, p. 316).

Flora Nwapa, pseudônimo de Florence Nwanzuruahu Nkiru Nwapa, foi profes-
sora, escritora e editora nigeriana, nascida em janeiro de 1931 em uma família Ibo 
da cidade de Ugwuta1. Sua infância coincidiu com o ponto alto do domínio colonial 
inglês na Nigéria na cultura, economia, política e educação. Ela frequentou esco-
las missionárias de educação primária e, mais tarde, escolas de educação superior 
como a Universidade de Ibadan (Nigéria) e Universidade de Edimburgo (Escócia). 
Flora sempre destacou a importância de sua vivência entre as mulheres de Ugwuta 
que contavam histórias enquanto iam à casa de sua mãe, uma ex-professora que 
atuava com sucesso no ramo de revenda de tecidos (CHUKU, 2013).

Ela é reconhecida como a primeira mulher africana a publicar uma obra em 
inglês e obter reconhecimento internacional. Atuou na administração do serviço 
público, primeiro como Secretária Assistente da Universidade de Lagos e depois 
como Ministra da Saúde e Previdência Social no Estado Central do Leste e Mi-
nistra das Terras, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano. Flora também foi pioneira 
no mercado editorial africano, sendo a primeira mulher a comandar uma editora 
no continente: a Tana Press Limited e, em seguida, a Flora Nwapa Books (CHUKU, 
2013). Além dos romances Efuru, Idu, Never Again, One Is Enough, Women are Diffe-
rent, Flora também publicou livros de contos, como Wives at War and Other Stories 
e livros infantis como MammyWater.

Recebeu prêmios dentro e fora da Nigéria, percorreu vários países como pales-
trantes e professora convidada em universidades como a East Carolina University, 
nos Estados Unidos.

Efuru é o primeiro romance publicado por Flora Nwapa, em 1966 pela editora 
Heinemann, com sede em Londres. Ele foi um marco na literatura nigeriana por 
evidenciar a perspectiva feminina que, segundo Flora, era negligenciada pela escri-
ta masculina de seus colegas africanos (UMEH, 1995). O livro faz parte de uma série 
intitulada African Writers Series cujo editor é o escritor nigeriano Chinua Achebe2, 
pessoa para a qual Flora confiou os seus textos e que estabeleceu o contato entre 
ela e a editora inglesa. Efuru é o livro número 26 da série.

A escrita da obra é no idioma inglês falado pelo povo Ibo da Nigéria, uma 
variação do inglês nigeriano que surgiu por influência e interferência da cultura e 
idioma Ibos, contando com elementos linguísticos próprios, como, por exemplo, a 

1 Nnaemeka (1995, p. 104) afirma que Ugwuta é o nome dado a Oguta “pelas pessoas que 
a possuem”, ou seja, o povo ibo. Os europeus a renomearam pela sua incapacidade de pronunciar 
“gw”. Ao longo do texto, manterei o nome original.
2 Albert Chinualumogu Achebe (1930-2013), escritor nigeriano que, ao longo de sua carreira, 
publicou 30 obras (ensaios, romances, contos, poesia). Foi professor catedrático de Estudos Africanos 
na Universidade de Connecticut (EUA) e recebeu título de doutor honoris causa de várias universida-
des de todo mundo.
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fala proverbial. (ASADU; ASADU; AWA, 2017). O pesquisador Herbert Igboanusi3 re-
alizou um estudo detalhado das técnicas utilizadas pelos escritores Ibos no processo 
que ele chama de “africanização” deliberada da língua inglesa (2001, p. 376), uma 
estratégia que evidencia a experiência da escrita Ibo em se distanciar da língua co-
lonial e transmitir a visão de mundo Ibo em sua produção literária, tal como Flora 
fez em seus romances.

Para Ihueze Olivia (2013, p. 62), o uso dos provérbios na escrita é uma das ma-
neiras pelas quais os autores Ibos conseguem recuperar a atmosfera e sabedoria 
da oralidade, mesmo sob um contexto de influência daquilo que denominamos 
como “cultura ocidental”. Esses provérbios não são utilizados com caráter ilustrati-
vo, mas para reiterar os temas abordados, elucidar conflitos e valores da socieda-
de retratada. Por exemplo: no trecho em que Flora descreve o pai da protagonista 
Efuru, Nwashike Ogene, a autora escreve “And what is more, no man has ever 
sees his back on the ground. ‘Ogworo azu ngwere eru ani’” (NWAPA, 1966, p. 7). 
A tradução pode ser “E, além do mais, nenhum homem jamais viu suas costas no 
chão”. Essa expressão “nunca ter as costas tocado o chão” evidencia de modo figu-
rativo que o sujeito da frase nunca foi derrotado em uma luta. “Ogoro azu ngwere 
eru ani” é um provérbio Ibo que diz que “o lagarto nunca cai de costas”. (ASADU; 
ASADU; AWA, 2017, p. 21).

O resultado do processo de leitura e tradução foi a elaboração de um fichamen-
to de cerca de 52 páginas com trechos da obra organizados em uma tabela indican-
do o número do capítulo, número da página, assunto e personagens, o trecho da 
literatura em inglês e a tradução correspondente.

Em um dos seus últimos ensaios intitulado Women and Creative Writing in Afri-
ca (NWAPA, 2007), publicado posteriormente em uma coletânea com textos de di-
versos intelectuais africanos, Flora Nwapa aponta os caminhos e reflexões nas quais 
embasou sua escrita e que são fundamentais para justificar as escolhas que fiz para 
selecionar os trechos da obra que foram utilizados na construção do material di-
dático.

Flora atribui à sua experiência enquanto estudante como fundamental para o 
gosto pela leitura. De acordo com Ki-Zerbo (1999) o sistema educacional instalado 
nas regiões sob o controle britânico, como era o caso da Nigéria nas primeiras dé-
cadas do século XX, era conduzido por missionário de igrejas cristãs. A estrutura 
era similar à dos colégios na Inglaterra, porém os conteúdos eram adaptados e as 
primeiras letras eram aprendidas ainda na língua materna.

A ação dos missionários e dessas escolas eram vistas de forma ambivalente pe-
las populações locais. Várias lideranças locais acolheram os missionários cristãos no 
sentido de que a educação nas escolas do colonizador poderiam garantir influência 
e algum prestígio, fundamental em tempos de instabilidade política e mudanças 

3 Professor do Departamento de Linguística e Línguas Africanas da Universidade de Ibadan, 
com inúmeras publicações no campo da sociolinguística, entre eles um dicionário, A dictionary of 
Nigerian English Usage, que aborda as especificidades do inglês Ibo.
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econômicas (FALOLA, HEATON, 2008), no entanto a expansão das escolas eram 
também percebidas como ameaça ao modo de vida e às instituições locais. Essa 
ambivalência está contida em vários momentos da escrita de Flora em Efuru: “É 
isso aí. O mundo está mudando. Agora é o mundo dos brancos. Nós e nossos avós 
parecem não ter importância hoje em dia. Somos velhos; deixe-me lhe trazer vinho 
de palma, é tudo o que tenho hoje” (tradução nossa)4 (NWAPA, 1966, p. 246).

Flora também ressalta como o contato com a literatura produzida por nigerianos 
foi tardio, evidenciando que a formação dos estudantes nessas escolas era desen-
volvida dentro parâmetros culturais do colonizador. Seus referenciais na escrita li-
terária, até a juventude, eram Ernest Hemingway e Charles Dickens (UMEH, 1995). 
O episódio mais emblemático em Efuru do papel dessas instituições escolares na 
vida da juventude Ibo, que ia para além do proselitismo religioso e cultural, está 
na história de Sunday, jovem soldado convocado para a guerra enquanto ainda era 
aluno de uma escola missionária: “Se o filho dela fosse um dos meninos analfabetos 
da vila, ele não teria ido para o exército” (tradução nossa)5 (NWAPA, 1966, p. 235).

Outro aspecto que Flora aborda no seu ensaio, é que imagem do papel feminino 
na sociedade Ibo ela se propôs a construir na literatura.

No meu trabalho, tento projetar uma imagem mais equilibrada 
da feminilidade africana. Os autores masculinos negligenciaram, 
sem dúvida, o lado positivo da feminilidade, por muitas razões 
que não tentarei discutir aqui. Mudanças recentes na Nigéria - 
a guerra civil de 1967-70, mudanças econômicas e a ênfase na 
educação  das  mulheres  -  afetaram a visão dos  homens sobre 
as mulheres. As mulheres começaram a se redefinir; começaram 
se projetar como sentiam que deveriam ser apresentadas (tra-
dução nossa)6 (NWAPA, 2007, p. 527).

Em suas entrevistas, Flora nunca escondeu essa intencionalidade da escrita. Ela 
viu de perto as transformações que as mulheres passaram em seu papel social. Ela 
mesma, contrariando uma visão que inferioriza as mulheres nas Áfricas, foi mãe, 
esposa, escritora, professora, oficial na área da educação, assistente acadêmica, 
administradora e editora. Suas personagens são a personificação dessas experiên-

4 That’s it. The world is changing. It is now the world of the white  people. We and our grand-
fathers don’t seem to count these days. We are old; let me bring you palm wine, that’s all I have today
5 If her son had been one of the simple illiterate boys in the village, he would not have gone to 
the army
6 In my work, I try to project a more balanced image of African womanhood. Male authors 
understandably neglect to point out the positive side of womanhood, for very many reasons which I 
will not attempt to discuss in this address. Recent changes in Nigeria - the 1967-70 civil war, economic 
changes, and an emphasis on the education of women - have affected men's views about women. 
Women have started to redefine themselves; they have started to project themselves as they feel they 
should be presented
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cias em meio a mulheres independentes e assertivas. “Desde a minha infância eu 
vivi entre mulheres muito fortes [...]” (tradução nossa)7 (CHUKU, 2013, p. 268).

Essa assertividade feminina evidencia-se pela capacidade dessas mulheres em 
negociar posições, assumir espaços e dominar determinados setores produtivos, 
como a produção do óleo de palma no território Ibo, mesmo dentro das limitações 
impostas pelo colonialismo. Os negociantes que intermediavam a exportação do 
óleo chegaram a conceder créditos a essas mulheres (FALOLA, HEATON, 2008).

Nwapa evidenciou ao longo do romance as experiências familiares e comuni-
tárias de suas personagens, em suas histórias aparecem casamento, nascimento, 
sepultamento, organizações de mulheres, comércio, contação de histórias, a falta 
de filhos, a poligamia, as estratégias de sobrevivência e, é claro, a cosmogonia. O 
interesse da autora está nas rotinas e rituais da vida cotidiana dessas mulheres, 
evidenciando as complexidades dessa sociedade e do contexto histórico ali retra-
tado (CHUKU, 2013), muito distante da visão de mulheres submissas comumente 
encontrada na abordagem que a literatura ocidental faz das mulheres africanas em 
geral.

Para Nnaemeka, essa visão distorcida também aparece na crítica literária oci-
dental quando esta analisa obras produzidas por romancistas africanas como Flora 
Nwapa. “As diversas e complexas questões levantadas nos trabalhos são reunidas, 
renomeadas, nomeadas incorretamente e colocadas no colo do feminismo” (tradu-
ção nossa)8 (NNAEMEKA, 2019, p. 81). Foi com base nessas reflexões que assumi o 
posicionamento de que a construção dos textos para compor o material deve pau-
tar-se em uma análise desenvolvida a partir dos conceitos incorporados na leitura 
da obra e em diálogo com a autora. Em outras palavras,

Partimos do princípio de que a compreensão de processos his-
tóricos ocorridos em diferentes temporalidades e sociedades no 
continente africano precisa ser compreendida a partir do enten-
dimento de conceitos centrais que fundamentam as culturas lo-
cais, suas formas de ser, viver, ver e estar no mundo. (MORTARI, 
WITTMANN, 2019, p. 35)

E-BOOK ILUSTRADO: A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS E 
TEXTOS DIDÁTICOS A PARTIR DA LITERATURA

O material didático se pauta no argumento de que as narrativas literárias po-
dem, enquanto fontes de estudo para a produção do conhecimento histórico, pos-

7 From my childhood I lived among very strong women [...]
8 The diverse and complex issues raised in the works are herded together, renamed, misna-
med, and placed in the lap of feminism
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sibilitar uma prática pedagógica que contemple as Áfricas em sua diversidade e 
especificidades. Em diálogo com a perspectiva de consciência história de Rusen, 
Maria Schmidt (2008) desenvolveu uma pesquisa acerca do uso de narrativas na 
aprendizagem histórica cujas reflexões nos inspiraram. A narrativa, conforme afir-
ma a autora, recorre a lembranças para interpretar as experiências do sujeito no 
tempo, tornando presente o passado, numa relação de continuidade. “Assim, umas 
das formas como os alunos e professores conferem significado ao passado é a de 
pensar acerca da construção de narrativas ou versões deste passado” (SCHMIDT, 
2008, p. 86).

Desse modo, como essas narrativas estão inseridas dentro de um contexto 
histórico específico, o estudante se orienta temporalmente, elas são importantes 
ferramentas de compreensão do passado, num ato contínuo de leitura e interpre-
tação crítica. “É a partir das narrativas que podemos complexificar a consciência 
histórica” (ROVARIS, 2018, p. 43). Elas se constituem como uma trama envolvendo 
acontecimentos e as personagens. Numa trama histórica, conforme afirma Schmi-
dt, “define-se uma temática, um recorte cronológico, a eleição dos atores e dos 
episódios” (2008, p. 88).

Ao longo do processo de leitura e tradução da obra selecionei as personagens 
cujas histórias nos permitiram evidenciar de que modo a autora descreve as experi-
ências das mulheres Ibos. A partir da história dessas personagens desenvolvi textos 
narrativos acerca de cada uma delas que permite ao leitor conhecer as característi-
cas das personagens, identificar a conexão entre as histórias delas e compreender o 
contexto histórico no qual estão inseridas. Defendo aqui que a trajetória das perso-
nagens construídas por Flora Nwapa expressa a sua visão de mundo e sentidos da 
história, pois ambas (escritora e personagens) “são acontecimentos datados histo-
ricamente e expressa, portanto, o seu tempo e o seu lugar” (MORTARI, 2016, p.52).

As narrativas são acompanhadas de ilustrações dessas mesmas personagens 
em diálogo com as histórias ali descritas, permitindo um processo amplo de leitu-
ra, textual e imagética, no desenvolvimento da aprendizagem proposta por meio 
desse material. As imagens não são meras ilustrações dos textos, mas também 
textos em si, articulados com as narrativas ali inseridas e em total diálogo com o 
objetivo proposto. Além disso, para evidenciar o diálogo da narrativa construída 
com a literatura de Flora Nwapa, trechos traduzidos foram inseridos ao longo das 
páginas (ver figura 1).

Efuru é a personagem principal e que dá título à obra. Todas as histórias das 
outras personagens estão conectadas com a de Efuru. Flora descreve Efuru, a filha 
de Nwashike Ogene, importante liderança da aldeia, em detalhes. Destaca-a en-
quanto uma mulher independente e responsável por suas próprias escolhas.
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FIGURA 1 – IMAGEM DO MATERIAL DIDÁTICO - EFURU

Fonte: Material didático, 2020, p. 13

A narrativa acerca de Efuru, que é a primeira a ser apresentada no material, 
aborda sua trajetória diante dos dilemas que lhe são colocados (casamento, ma-
ternidade, etc) e suas escolhas refletem a visão de mundo Ibo no qual Flora Nwapa 
se insere. A partir da trajetória de Efuru e das personagens vinculadas a sua história 
(Ajanupu, Ossai, Nwabata, Ogea, Uhamiri), o material se propõe a refletir sobre a 
experiências das mulheres Ibos na Nigéria da primeira metade do século XX, mas 
sempre a partir de elementos presentes na própria literatura e não de categorias 
previamente construídas sob uma visão ocidentalizada da sociedades das Áfricas.

Parto do pressuposto que a autora não objetivava a construção de heroínas 
ou vilãs, mas de pessoas complexas, humanas, muito distante da percepção racia-
lizada e essencializada que o olhar eurocêntrico ocidental desenvolveu sobre as 
populações africanas e que se reflete nos materiais usualmente utilizados no Brasil 
para abordar a história de África. Essa visão racializada, homogeniza, inferioriza 
e encerra populações não brancas em uma lógica maniqueísta que naturaliza a 
inferioridade destas em relação a populações brancas. Para Fanon, isso implica 
num processo de desumanização, fruto do colonialismo, no qual em sua posição 
de pretensa superioridade, o branco não precisa reivindicar reconhecimento de sua 
existência enquanto um ser, a medida em que o negro é um não-ser o que justifica-
ria o uso de todo o tipo de violência contra ele (FANON, 2008, p.26).

A permanência dessa visão racializada, que coisifica os indivíduos em África e 
reduz sua experiência história ao contexto da escravidão ou como espectadores da 
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violência colonial, impossibilita que os estudantes rompam com a visão estereoti-
pada que dificulta um entendimento amplo e crítico dos processos históricos. Em 
outras palavras, a eficácia da Lei 10.639/2003 amplia- se à medida em que profes-
sores e estudantes tenham acesso a materiais didáticos que superem a perspectiva 
colonial/eurocêntrica. As narrativas históricas configuram-se, portanto, como uma 
alternativa possível para uma aprendizagem em diálogo com e a partir das experiên-
cias dos próprios sujeitos africanos.

As narrativas não possuem um fim em si mesmas, mas são ferramentas para 
um processo de aprendizagem histórica que visa compreender o passado e ativar o 
pensamento (SCHMIDT, 2008). Elas estão articuladas com diversos temas eviden-
ciados nas experiências das personagens selecionadas. Os temas elencados foram 
cosmogonia e ancestralidade, laços de linhagem, colonialismo, trabalho, educação 
e relações sociais. O objetivo é que as narrativas possibilitem a apreensão desses 
conceitos articulados ao contexto no qual estas se inserem.

Outro aspecto que desejo destacar é a busca por desenvolver os textos didáticos 
em diálogo com intelectuais africanos, tanto do campo da História como também 
da Literatura, Linguística, Antropologia, entre outros. Em que pese a dificuldade de 
estabelecer esse diálogo tendo em vista que praticamente tudo o que foi e está sen-
do produzido academicamente por intelectuais africanos, em particular da Nigéria, 
não foi traduzido para a língua portuguesa, considero que se o propósito desta pes-
quisa é uma episteme decolonial que emancipa os sujeitos considerando-os como 
produtores de conhecimento e não como objetos de estudo gerido e capitalizado 
pelo Norte global (HOUNTONDJI, 2008), os temas ora elencados devem ser compre-
endidos a partir de uma agenda de investigação cujo lócus se dê preferencialmente 
na sociedade que se pretende analisar ou, pelo menos, em diálogo com ela.

Em relação à estrutura do material didático, sua organização não implica em uma 
sequência obrigatória, ela foi pensada de modo que o professor possa ter liberda-
de em escolher se utilizará as partes articuladas entre si ou isoladamente.

Para que esse material seja acessível a professores de qualquer parte do país, 
optei pelo formato de e-book, um livro digital, em extensão .pdf, que cujo acesso 
será disponibilizado por meio do site do AYA Laboratório de Pesquisa Pós colonial 
e Decolonial9, grupo do qual sou integrante e que possibilitou acesso a leituras e 
discussões que foram fundamentais no processo de construção desse material. O 
formato digital facilita o acesso dos estudantes por computador ou pelo celular e 
amplia as possibilidades pedagógicas em sua utilização.

A capa do material é composta pelo título e imagem da escritora Flora Nwapa. 
O título é Efuru: a história das mulheres Ibo na literatura de Flora Nwapa. Antes do 
sumário, o material traz textos introdutórios intitulado Apresentando o material 
didático e Estrutura do material didático, ambos com orientações para o professor 
acerca das possibilidades de uso do mesmo. Para evidenciar a independência entre 

9 Disponível em: <https://ayalaboratorio.com/>
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as partes, o material não foi dividido em capítulos, o sumário está organizado com 
os títulos de cada parte e a indicação dos números das páginas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste ensaio explicitei o processo de desenvolvimento de material didático 
voltado para o Ensino de História das Áfricas e inspirado na literatura Efuru da 
escritora nigeriana, Ibo, Flora Nwapa. O material didático desenvolvido em forma 
de um e-book ilustrado, é composto por narrativas feitas a partir das histórias das 
personagens selecionadas no processo de leitura e tradução da obra. Essas narrati-
vas estão articuladas com imagens referentes a cada personagem e evidenciam ao 
leitor as vivências, os dilemas, os conflitos e as características de cada uma delas. 
Em seguida construí textos didáticos acerca dos temas levantados a partir de as-
pectos presentes nas narrativas das personagens. Esses textos trazem um pano-
rama do contexto histórico da Nigéria da primeira metade do século XX por meio 
de um diálogo com intelectuais africanos, dentro de uma episteme decolonial que 
emancipa os sujeitos enquanto produtores de conhecimento e de uma agenda de 
investigação que se dê com e a partir da sociedade que se quer analisar.

O e-book evidencia os processos históricos sob a perspectiva de uma autora 
africana/nigeriana/Ibo, através de suas personagens, mulheres Ibos. Defendo que 
este material colabora com uma educação dentro dos parâmetros estabelecidos a 
partir da Lei 10.639/2003, permite o acolhimento de experiências outras, discursos 
outros e, por fim, explora a potencialidade da articulação entre História e Literatura 
para uma aprendizagem histórica das Áfricas que cria a consciência acerca das di-
ferentes experiências, sempre no sentido de positivação destas.
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PLURIVERSO: UMA ESTRATÉGIA DE ENSINO 
AFROCENTRADA PARA A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Augusto Rodrigues de Sousa

O primeiro paradigma que moldou minha pedagogia 
foi a ideia de que a sala de aula deve ser um lugar de entusiasmo, 

nunca de tédio. E, caso o tédio prevalecesse, 
seriam necessárias estratégicas pedagógicas 

que interviessem e alterassem a atmosfera, 
até mesmo a perturbassem. (...) 

Na comunidade da sala de aula nossa capacidade 
de gerar entusiasmo é profundamente afetada 

pelo nosso interesse uns pelos outros, 
por ouvir a voz uns dos outros, 

por reconhecer a presença dos outros. 
(bell hooks, 2017, p. 16).

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa apresentar os resultados de uma pesquisa concluída, 
realizada no Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tec-
nológica do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Rondônia (Pro-
fEPT/IFRO), na qual buscamos realizar um processo participativo de construção 
de uma estratégia de ensino afrocentrada no contexto da Educação Profissional 
e Tecnológica (EPT), mais especificamente para uso o ensino de humanidades no 
Ensino Técnico integrado ao Médio. A construção coletiva de tal estratégia, reali-
zada com um grupo de 15 alunas e alunos dos cursos de ensino técnico integrado 
ao médio do IFRO-Campus Porto Velho Calama, foi a maneira mais concreta que 
encontramos para contribuir em nosso espaço escolar para a implementação da 
consideração pela diversidade étnico-racial e de autorreconhecimento dos alunos 
nas práticas pedagógicas realizadas no decorrer de todo o ano letivo e nas apenas 
nas semanas temáticas voltadas para as temáticas indígenas e negra (em abril e 
novembro).

A estratégia produzida em cinco etapas, leva em consideração a integração do 
binômio teoria e prática, de acordo com a ideia de politecnia, desenvolvida na tra-
dição marxista e bastante presente na reflexão acerca da educação profissional no 
Brasil (SAVIANI, 2003), em diálogo com as possibilidades de realização de práticas 
educativas antirracistas e decoloniais inspiradas nos paradigmas da afrocentrida-
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de, proposta por Molefi Assante (2009); da pluriversalidade de Mogobe Ramose 
(2011) e na interseccionalidade, herança do feminismo negro (AKORIRENE, 2019; 
KILOMBA, 2019). Nos pautamos também no arranjo legal da educação nacional, que 
através da lei n° 10.639/2003, posteriormente ampliada pela lei n° 11.645/2008, 
torna obrigatório o ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e indígena 
em todos os níveis da educação básica e, através do parecer 003/2004 do Conselho 
Nacional de Educação (CNE, 2004), oferece diretrizes curriculares para a imple-
mentação da legislação. Tais leis dão suporte legal às educadoras e educadores 
que acreditam na possibilidade de ampliar a diversidade do pensamento e das 
epistemologias apresentadas no ambiente escolar, mas infelizmente, mesmo após 
quase 20 anos de legislação, sua implementação encontra barreiras variadas, seja 
pela carência de formação dos professores nessas temáticas como em preconcei-
tos enraizados na mentalidade brasileira, herdeira da escravidão e permeada pelo 
racismo estrutural (MUNANGA, 2005; ALMEIDA, 2019).

Ao mesmo tempo, a implementação de políticas afirmativas e de consideração 
pela diversidade étnico-racial, associadas ao projeto de capilarização da EPT no 
território nacional através dos Institutos Federais, promoveu um maior acesso de 
sujeitos sociais socialmente excluídos dos espaços institucionais de educação, tais 
como pretos e pretas, indígenas, trabalhadoras e trabalhadores1. Segundo Arroyo 
(2012), a presença desses sujeitos sociais nos espaços educativos questionam os 
modos de atuação das pedagogias tradicionais, promotoras do silenciamento de 
outras epistemologias e guardiãs de uma exclusividade pedagógica que se inter-
preta como única alternativa; e exigem a emergência de outras pedagogias que, 
nascidas da vida concreta e da resistência dos próprios sujeitos oprimidos, ques-
tionam a marginalidade e a exclusão em que são apresentados na atual geopolítica 
do conhecimento eurocentrada, herdeira das práticas educativas impostas pela 
hegemonia colonial.

É a partir desses questionamentos feitos pelas alunas e alunos e da contribui-
ção que elas e eles oferecem na reflexão de como construir modelos práticos de 
práticas educativas antirracistas que apresentamos a Estratégia Pluriverso como 
produto educacional em vista da implementação da lei e do autorreconhecimento 
das alunas e alunos no cotidiano escolar.

APORTE TEÓRICO

A “Estratégia Pluriverso” foi construída coletivamente por nosso grupo de pes-
quisa como uma forma concreta de materializar em uma prática educativa coti-

1 De acordo com os dados da Plataforma Nilo Peçanha, no ano de 2019, 61% dos alunos 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica se autodeclaravam negros (49,08% pardos 
e 11,01% pretos) e 0,81% se autodeclaram indígenas. No Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Rondônia- Campus Calama, local onde a presente pesquisa foi realizada, o número de 
alunos negros é de 77,25% (68,31% pardos e 8,94% pretos), enquanto o número de alunos autodecla-
rados indígenas é de 0,55% (REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, 2020).
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diana os princípios e valores africanos, afrodiaspóricos e indígenas, para além das 
semanas temáticas já realizadas na instituição, eventos que possuem sua impor-
tância, mas que carregam o risco de confinar abordagens étnico- raciais como ane-
xos em momentos pontuais do ano letivo (CNE, 2004).

Por trabalharmos no âmbito da EPT, assumimos a ideia de politecnia como 
fundamento e horizonte das práticas educativas propostas. Herança da tradição 
marxista em educação, a politecnia trata-se, basicamente, do acesso da classe tra-
balhadora a todos os instrumentos do conhecimento, integrando conhecimentos 
teóricos e práticos (e superando essa dicotomia) em vista da emancipação dos su-
jeitos e da classe trabalhadora (SAVIANI, 2003). A prática da politecnia confronta 
diretamente a divisão ocidental do conhecimento que, por meio da dualidade es-
trutural, oferece às classes trabalhadoras um ensino de caráter tecnicista, voltada 
para o acesso a vagas no mercado de trabalho; enquanto o ensino de conhecimen-
tos mais amplos, humanistas e filosóficos são geralmente destinados aos filhos das 
elites (CIAVATTA e RAMOS, 2011).

No Brasil, por conta da escravidão, a dualidade é ainda mais profunda, porque 
durante anos não foi oferecido nenhum tipo de educação para os mais pobres, 
além de haver uma desvalorização do trabalho manual como herança do passa-
do escravista e do presente marcado pelo racismo estrutural, o que torna difícil 
a proposição da integração entre a teoria e a prática, visto que a segunda não é 
considerada conhecimento válido. Como a maioria desses conhecimentos é fruto 
da vivencia de pessoas racializadas, o desprezo pelos conhecimentos da prática re-
percutem a prática do epistemicídio, como prática de extermínio dos conhecimen-
tos das pessoas racializadas (CARNEIRO e FISCHMAN, 2005; CORDÃO e MORAES, 
2017).

A partir do horizonte politécnico, a construção da nossa estratégia de ensino 
buscou trazer para o ambiente da EPT, modos de conhecer, ser, fazer e conviver 
para além da padronização ocidental, ampliando os horizontes epistemológicos a 
partir de paradigmas afrocivilizatório e indígenas. Nesse sentido, encontramos na 
afrocentricidade, proposta por Molefi Assante (2009), uma postura científica que 
corresponde aos anseios de nossa pesquisa. Trata-se de uma abordagem episte-
mológica que reassume a centralidade da vivência e reflexão africana e afrodiaspó-
rica, isto é, um modo de analisar o mundo e a realidade a partir das percepções e 
dos anseios das pessoas pretas, rompendo, desse modo com o padrão hegemônico 
imposto pela ordem colonial que descentraliza e desumaniza o conhecimento dos 
racializados, impondo o saber ocidental como universal.

A partir daí, como crítica à pretensa universalidade do conhecimento ocidental, 
assumimos também a postura pluriversal, conforme proposto por Mogobe Ramo-
se (2011). A pluriversalidade trata-se de uma categoria que compreende a exis-
tência de diferentes universos, concêntricos e interrelacionados e que assume a 
necessidade de ampliar as bases que estruturam o saber ensinado nas escolas e 
universidades, que ao tomar o Ocidente como centro, excluem os conhecimentos 
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que considera periféricos ou marginais. No pluriverso não há um centro único, de 
forma que a relação centro e periferia é contextual e não única.

A prática cotidiana da pesquisa conduziu-nos também a assumir a ideia da in-
terseccionalidade como categoria analítica da realidade. Herança do feminismo 
negro, a interseccionalidade compreende como o sistema-mundo vigente se cons-
titui numa relação de hierarquias de raça, gênero e classe e de como as mulheres 
pretas se encontram no cruzamento de todas essas relações hierárquicas. Ao mes-
mo tempo em que a categoria da interseccionalidade nos leva a compreender que 
as mulheres pretas são vítimas de diversos fluxos de opressão, também conduz à 
percepção de que partir das mulheres pretas, de suas vivências e conhecimentos, é 
um caminho primordial para o desmantelamento das estruturas sociais opressivas 
e para o salto civilizatório que almejamos.

Além desses conceitos, partimos também de propostas metodológicas já conso-
lidadas para o ensino médio, tais como a proposta metodológica para o ensino de 
filosofia proposta por Sílvio Gallo (2012), estruturada em quatro etapas projetadas 
para a ampla participação dos alunos e as reflexões acerca de uma metodologia 
para a EPT proposta por Barato (2008), que, acentadas em dois eixos principais, a 
saber a construção de comunidades educativas e a celebração da obra realizada, 
propõe a superação da ideia da aula tradicional e propõe a valorização dos conhe-
cimentos práticos vivenciados na prática profissional.

PROBLEMA DE PESQUISA, HIPOTÉSES E OBJETIVOS

A partir do arranjo legal vigente e do aporte teórico escolhido, a pesquisa vi-
sou responder ao problema de que procedimentos práticos podem ser executados 
como prática educativa cotidiana que nos permitam desenvolver uma cultura an-
tirracista e decolonial no cotidiano escolar. Desde o início, tomamos como hipóte-
se que permitir um maior acesso aos conhecimentos africanos, afrodiaspóricos e 
indígenas como forma de ampliar os horizontes educativos do processo formati-
vo e permitir o autorreconhecimento dos alunos nas temáticas abordadas. Desse 
modo, assumimos como objetivo contribuir para a implementação do princípio de 
consideração da diversidade étnico-racial a partir de um processo coletivo de pes-
quisa e produção de conhecimento no qual os alunos se sintam ativamente partici-
pantes e representados nas temáticas abordadas.

METODOLOGIA

A construção da “Estratégia Pluriverso” se deu em um processo de pesquisa 
participante, no qual os alunos, sujeitos de pesquisa, participaram ativamente em 
todo o processo, tanto no diagnóstico da realidade institucional local quanto na 
estruturação das etapas que compõem a estratégia e na sua aplicação. Inspirados 
na experiência de Noguera e Alves (2019) e nas reflexões metodológicas de Feye-



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

343

rabend (2011), nossa pesquisa se situa na esteira dos estudos que questionam a 
centralidade dos métodos como legitimadores do conhecimento. Nesse sentido, 
assumimos a pesquisa participante como modo principal de trabalho, mas reali-
zamos diferentes procedimentos metodológicos em vista dos objetivos elegidos 
pelo grupo de pesquisa, tais como rodas de conversa, pesquisas bibliográficas e 
documentais e oficinas colaborativas.

Inicialmente foram realizadas quatro rodas de conversa como diagnóstico da 
realidade institucional, isto é, como forma de dialogar com os alunos acerca de 
como percebem a importância de temáticas africanas, afrodiaspóricas e indígenas 
no cotidiano escolar e como notam essas temáticas em seu percurso escolar até 
agora. Após as rodas de conversa, foi realizada uma etapa de estudo coletivo es-
truturado como pesquisa bibliográfica e documental. Desse modo, lemos juntos 
diversos textos, artigos e documentos institucionais acerca do ensino de relações 
étnico-raciais. Destacam-se especialmente, além dos autores citados no aporte te-
órico, quatro obras: o estudo proposto pelo IBGE (2019) acerca das desigualdades 
sociais por raça e cor no Brasil e os livros “A matriz africana do mundo” de Elisa 
Larkin Nascimento (2008) e “Quem tem medo do Feminismo Negro” e “Pequeno 
Manual Antirracista” de Djamila Ribeiro (2018, 2019).

A seguir a etapa de pesquisa bibliográfica, realizamos as oficinas colaborativas 
para construção da estratégia de ensino, o trabalho coletivo de elaboração de pro-
jetos de ensino como modelo da estratégia construída e a divulgação da estratégia 
e dos projetos através de uma página online, com link http://pluriversoept.com.

RESULTADOS E ANÁLISE

A partir do diagnóstico realizado através das rodas de conversas com os alunos, 
notamos que as temáticas referentes as relações étnico-raciais e o ensino de his-
tória e cultura africana, afro- brasileira e indígenas já são trabalhadas institucional-
mente, especialmente através das ações propostas pelo Núcleo de Estudos Afro-
brasileiros e Indígenas local (NEABI/IFRO), geralmente concentradas nas semanas 
temáticas dos povos indígenas, no mês de abril; e da consciência negra, no mês de 
novembro. Essa percepção nos levou a buscar construir juntos propostas de práti-
cas educativas que possam ser assumidas cotidianamente.

Dessa maneira, pensamos e construímos juntos uma estratégia de ensino, deno-
minada “Estratégia Pluriverso”, estruturada em cinco etapas e que pretende servir 
como estrutura para diversas práticas educativas, tais como sequências didáticas e 
projetos de ensino. Ao propor uma estratégia de ensino adaptável à variedade de 
conteúdos acredita-se estimular uma postura pluriversal e antirracista em todo o 
percurso escolar, e não apenas em datas especiais ou capítulos anexos reservados 
à discussão dessas temáticas; Trata-se de um caminho eficiente de superação do 
racismo porque permite a visibilidade cotidiana do pensamento das pensadoras 
e pensadores pretos, pretas, indígenas e subalternos (RIBEIRO, 2019). Essa é uma 
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postura prevista no parecer 003/2004 do CNE, que explicita que o processo de re-
educação para as relações étnico-raciais envolve não tanto um acréscimo de con-
teúdos, mas a total mudança de paradigmas na vivência das relações étnico-raciais 
em educação (CNE, 2004). Sem se excluir é claro, o estudo de conteúdos específi-
cos e a reflexão acerca das datas especiais.

Desse modo, propusemos um caminho didático que valoriza diferentes lingua-
gens e promove a interdisciplinaridade, a pesquisa e o trabalho como princípios 
educativos e que ajudem a superar a fragmentação do conhecimento. Ao mesmo 
tempo, promovemos a visibilidade de pensadoras e pensadores africanos, afro-
-brasileiros e indígenas como caminho de superação do epistemicídio, isto é, do 
assassinato das formas de pensar dos povos antes colonizados. Assim, a forma, a 
“Estratégia Pluriverso” trata-se de uma estratégia de ensino de caráter antirracista 
e politécnico, estruturada em cinco etapas, que pode ser utilizada como esquema 
de preparação para aulas e projetos desenvolvidos no campo das humanidades, 
especialmente do ensino de filosofia, em todos os anos do Ensino Técnico integra-
do ao Médio. As etapas propostas são: Sensibilização, Pesquisa e Diálogos, Produ-
ção, Avaliação e Celebração.

FIGURA 1: ETAPAS DA ESTRATÉGIA 

Pluriverso

Fonte: PluriversoEPT, 2020.

A primeira etapa, denominada “sensibilização”, pressupõe que as práticas edu-
cativas devem partir da vida concreta e conduzir à sua transformação. Desse modo, 
os alunos são sensibilizados sobre os temas propostos, de modo que se sintam ple-
namente participantes de um processo coletivo de construção do conhecimento 
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(GALLO, 2012; hooks, 2017). Auxilia essa percepção, a ideia dos "sentidos de mun-
do", descrita pela socióloga nigeriana Oyèrónkẹ Oyěwùmí (2017), de modo que a 
sensibilização se apresenta como um convite a superar o reducionismo racionalista 
e a desconfiança aos sentidos imposto pelo modelo epistemológico ocidental. As-
sim, a etapa é um convite a envolver diferentes linguagens (música, poesia, comi-
da, filme, perfumes, toques, etc.) e diferentes sentidos, cosmopercepções. Nessa 
etapa também podem se realizar atividades de organização de equipes e apresen-
tação objetivos de aprendizagem propostos.

A segunda etapa, “pesquisa e diálogos”, consiste na pesquisa, leituras e diálo-
gos em grupos a partir de questões orientadoras e da leitura de um texto base, de 
preferência a partir da produção filosófica de mulheres pretas e indígenas (RIBEI-
RO, 2019). Desse modo, propõe-se um caminho de autonomia e cooperação dos 
estudantes e um perfil de professor como orientador de processos pessoais de 
construção do conhecimento e não apenas transmissor de conteúdos. Importância 
fundamental nessa etapa é apresentar diferentes perspectivas, de modo que os 
alunos confrontem ideias com os autores e entre si, nesse sentido a leitura e as 
rodas de conversa são os elementos principais da etapa.

A terceira etapa foi denominada “produção”, nela os alunos são convidados a 
produzir algo concreto para ser apresentado. As provas tradicionais avaliam ape-
nas a memória dos alunos, enquanto o modelo de construção coletiva de um pro-
duto (projeto) permite que o aluno cresça em outras dimensões e inteligências. 
A etapa da produção materializa o conhecimento em algo cotidiano, permite a 
conexão entre a vida real e o saber estudado e possibilita ao aluno viver experiên-
cia de trabalho em grupo como princípio educativo e da pesquisa como princípio 
pedagógico (BENDER, 2014; FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).

A quarta etapa é de “avaliação”, nela os alunos são convidados a se autoava-
liarem, percebendo o aprendizado pessoal processo vivenciado (seja no sentido 
intelectual, quanto de relações humanas, dedicação pessoal, dons e habilidades, 
etc.). Em um segundo momento, as alunas e alunos são convidados a avaliar os co-
legas do próprio grupo, desenvolvendo desse modo a comunicação assertiva, não 
violenta e construtiva, aprendendo a dar feedback aos companheiros de trabalho 
e a desenvolver relações comunitárias sadias. Por fim, avalia-se também o produto 
concreto realizado pelo grupo.

A quinta etapa foi denominada “celebração”, parte do pressuposto de que o 
trabalho também possui uma dimensão festiva que se realiza no orgulho de apre-
sentar as próprias realizações. Parte-se da convicção marxiana que vê no trabalho 
o fundamento ontológico do ser humano, isto é, de que o ser humano se faz pessoa 
no trabalho (MARX, 2019). Infelizmente a marca da escravidão e as práticas neo-
liberais vigentes, desvirtuam o valor ontológico do trabalho tornando-se instru-
mento de desumanização e destruição da natureza. Nesse sentido, é importante 
recuperar a concepção afrocivilizatória de que o trabalho humanizador se realiza 
em comunidade e somente a relação com o outro (Ubuntu). Parte disso é a festa, 
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a alegria pelo trabalho concluído, o orgulho pelo bem realizado.Com essa última 
etapa queremos ajudar os alunos a viver essa dimensão da vida e aprender a cele-
brar com os demais as pequenas e grandes conquistas através da divulgação dos 
resultados de pesquisa com a comunidade educativa e escolar em murais, feiras, 
exposições, saraus, etc. (BARATO, 2008).

Para facilitar a aplicação da estratégia o grupo de pesquisa desenvolveu seis 
projetos de ensino com temáticas afrocentradas. Como exemplo, citamos o pri-
meiro projeto, intitulado “Caçador de mim: escrevendo a própria história” (SOUSA 
e FELZKE, 2020), no qual se propõe que a partir da leitura da obra “Eu sei por que 
o pássaro canta na gaiola”, autobiografia de Maya Angelou (2018), os alunos vi-
venciem um processo de compreensão do gênero autobiográfico e reflitam sobre 
a própria personalidade e história pessoal, inseridas no contexto familiar, social e 
político através da escrita de suas próprias autobiografias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A estratégia de ensino proposta se apresenta como uma ferramenta efetiva 
para a vivência de práticas educativas antirracistas e decoloniais, especialmente 
porque possibilita a visibilidade de pensadoras e pensadores negros e indígenas 
em toda a prática educativa e não apenas em conteúdos ou datas específicas, sem, 
no entanto, excluir a validade das mesmas; ao mesmo tempo em que, por se pau-
tar na participação ativa do aluno, busca romper com os modelos tradicionais de 
ensino e apresentar uma perspectiva decolonial ao ambiente educativo em sala de 
aula.
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O RACISMO ESTRUTURAL A PARTIR DA 
ANÁLISE INTERSEMIÓTICA DA HISTÓRIA EM 
QUADRINHOS “JEREMIAS- PELE”

Alex Matos Rabelo

“Até que os leões tenham suas histórias, 
os contos de caça glorificarão sempre o caçador”.

Proverbio Africano

INTRODUÇÃO

Escrito por Rafael Calça e desenhado por Jefferson Costa, “Jeremias–Pele” é 
uma História em Quadrinhos produzida no Brasil e publicada em 2018 sobre a te-
mática do racismo. Essa célebre obra desempenha-se como mecanismo determi-
nante na compreensão do racismo estrutural em sua dinâmica social e real, pois, 
historicamente, em nosso país estabeleceu-se a crença fundamentada na ideologia 
da democracia racial desenvolvida pelas investigações de Gilberto Freyre, onde, 
o racismo ou qualquer forma discriminatória da população negra não fosse uma 
problemática a ser discutida ou considerada relevante. Assim, para Carlos Moore 
(2012), a utilização dessa dinâmica propiciou a construção de estruturas intelec-
tuais normativas ideológicas destinadas a manter sentimentos de inferioridade no 
grupo subalterno e produzir uma impenetrável imagem de superioridade do setor 
dominante.

A Tradução Intersemiótica usada para analisar a HQ Jeremias-pele, segundo 
Jakobson (2001, p. 65), “consiste na interpretação dos signos verbais por meio de 
sistemas de signos não- verbais”. Plaza, também, nos diz que a Tradução Interse-
miótica pode ser pensada como uma forma/maneira de transcodificação criativa 
do objeto. Partindo desses pressupostos, a narrativa expressa e concatenada no 
quadrinho Jeremias-pele oferece uma percepção de ruptura epistemológica ope-
rante para se entender os efeitos diversos do racismo em sua efervescência. Dessa 
forma, as Histórias em Quadrinhos segundo a análise de Valdecir de Lima Santos 
(2014), podem ser definidas como um conjunto notório de narrativas sequenciais 
que se articulam e se interligam entre a linguagem verbal e a imagética. Ainda 
segundo seu pensamento, “[...] são consideradas um lócus contextual favorável 
para comunicar ideias; isso porque, através das HQs, dialogam aspectos históricos, 
sociais, étnicos, culturais, econômicos e políticos, sendo essas relações respon-
sáveis por possibilitar que essas narrativas, devido à sua grande potencialidade, 
tornem-se uma arte capaz de expressar conceitos diversos (SANTOS, 2014, p. 22). 
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Neste sentido, o pensamento de Santos (2014), é relevante para compreendermos 
as dinâmicas que se relacionam enquanto sistemas simbólicos, que se estruturam 
potencializando um exercício de poder estruturante, dimensionado em torno de in-
teresses particulares. Onde, construíram representações e identidades equalizadas 
por um discurso único e os nomearam universal, mas, na prática, essas estruturas 
que se consubstanciam, utilizam-se necessariamente dos valores eurocêntricos, 
excluindo violentamente negros e cristalizando suas identidades. Desta forma, 
buscando compreender como as desigualdades foram estruturadas no seio da so-
ciedade brasileira, Munanga (1986) estabelece que:

A ignorância em relação à história antiga dos negros, as diferen-
ças culturais, os preconceitos étnicos entre duas raças que se 
confrontam pela primeira vez, tudo isso, mais as necessidades 
econômicas de exploração, predispuseram o espírito europeu 
a desfigurar completamente a personalidade moral do negro 
e suas aptidões intelectuais. O negro torna-se, então, sinônimo 
de ser primitivo, inferior, dotado de uma mentalidade pré-lógica 
(MUNANGA, 1986, p.9).

Ademais, neste sentido Faria (2017), destaca que a relação do preconceito exis-
tente no Brasil se deve em grande parte à negação da cultura dos diversos povos 
africanos e indígenas que formaram nossa identidade brasileira. Rituais, língua, 
religião, tudo foi ignorado e substituído por um comportamento tido como certo: o 
europeu. Entretanto, a problemática abordada na HQ Jeremias-pele é de extrema 
qualidade e sensibilidade, pois, remonta o cenário da real condição desigual que 
a população negra enfrenta – os condicionantes fundamentados com base numa 
hierarquia racial.

Conforme aponta Harris (2003), para legitimar o comércio dos corpos negros 
e institucionalizá-lo, criou-se a necessidade ideológica da dominação do branco 
sobre o negro e, consequentemente a inferiorização baseada nos moldes classifi-
catórios raciais. Na primeira metade do século XIX os argumentos religiosos até 
então utilizados para justificar a submissão do negro deram lugar a teorias pseudo-
científicas que buscavam hierarquizar as diferentes raças, classificando- as em graus 
de evolução intelectual, fisiológica e mental (HARRIS, 2003, p. 24). Atrelado a essa 
prospecção, o pensamento de Juan Comas (1970), se faz importantíssimo quando 
descreve acerca da diferenciação raça/cor embutida na dinâmica do processamen-
to cultural, corroborando o estabelecimento de transformações e reinterpretações 
nos aspectos culturais e sociais. Mediante a isso, ele estabelece que:

A pigmentação relativamente escura é uma marca de diferencia-
ção que condena numerosos grupos ao desprezo, ao ostracismo 
e a uma posição social humilhante. O preconceito de cor é tão 
acentuado em certas pessoas que dá origem a fobias quase pa-
tológicas, estas não são inatas, mas refletem, de uma forma exa-
gerada, os preconceitos do meio social. Afirmar que um homem 



é um ser humano inferior ao outro porque é negro é tão ridícu-
lo como sustentar que um cavalo branco será necessariamente 
mais ligeiro que um cavalo negro (COMAS, 1970, p.26).

Diante disso, não se pode negar o racismo como fenomenologia estrutural, his-
tórica, institucional e irracional que regula os papéis e protagonismos sociais oca-
sionando nocivas consequências em milhares de seres humanos. Tendo em vista, 
que essas sultosas e escancaradas violências operam através das formas desiguais 
com que homens e mulheres negros(as), brancos(as) são (re)tratadas nas HQs.

“UMA REINTERPRETAÇÃO OUSADA, PORÉM, NECESSÁRIA”: 
BREVE RELATO DA RESSIGNIFICAÇÃO DE JEREMIAS-PELE

Criado por Maurício de Sousa em 1960, Jeremias é um dos seus primeiros per-
sonagens e o primeiro personagem negro da Turma da Mônica fazendo parte da 
“Turma do Bermudão”, juntamente, com Franjinha, Titi e Manezinho. Atuando 
como coadjuvante o personagem foi criado com características do chamado black-
face, um estilo de desenho usado para retratar personagens negros de forma este-
reotipada, tendo gênese nas apresentações teatrais. O termo subjaz das exagera-
das maquiagens usadas por atores brancos que interpretavam personagens negros 
inseridos na lógica de inferiorização de suas representatividades. Sempre como 
coadjuvante , a primeira vez que Jeremias foi chamado pelo nome foi na história 
Magriço, o terrível, que surge em sua revista própria –Bidu 3, da Continental, sen-
do, posteriormente, lançado pela Panini em 2015, conforme nos mostra as figuras 
1 e 2.

FIGURA 1: A REPRESENTAÇÃO ESTEREOTIPADA DE JEREMIAS-PELE

Fonte: Jeremias-pele, 2018.



Já na história em quadrinhos apresentada por Rafael Calça e Jefferson Costa, 
Jeremias é filho único de um casal atuante como profissionais de arquitetura. Nessa 
conjuntura o protagonista leva uma condição de vida social confortável, com uma 
boa casa, um bom ambiente familiar e frequentando a escola. Jeremias é um dos 
melhores alunos da classe. Até que um dia na escola o mesmo se depara com o ra-
cismo presente na fala da professora quando estabelece aos alunos a seguinte ati-
vidade: pesquisar sobre a profissão designada em aula, redigir uma redação e apre-
sentá- la para a turma. Aos colegas de Jeremias, a professora designa profissões 
como médica, ator e advogado, para Jeremias, pedreiro. Com isso, sorrisos sutis 
surgem. Jeremias insistindo, sugere pesquisar e dissertar sobre ser astronauta, o 
que desembocou uma onda desenfreada de sorrisos dos colegas. A professora não 
apaziguando a situação, complementa respondendo a Jeremias que astronauta é 
uma profissão muito incomum. E mais uma vez, sem interrompimento da mesma, 
uma série de sorrisos desestruturam emocionalmente Jeremias.

No decorrer da narrativa, Jeremias vivencia situações de racismo tanto na es-
cola, da parte dos colegas e omissão da professora, quanto nas ruas, por parte da 
sociedade. Tendo o único suporte por parte dos familiares, em certo momento da 
trama, o garoto tenta descaracterizar o cabelo, sendo um dos motivos das piadas 
dos colegas. No desenrolar da HQ o personagem ao sair para deambular e conver-
sar com os pais se depara com uma HQ que estampa um protagonista negro na 
capa. Entretanto, no momento de apresentar sua redação para a turma, o garoto 
não se opõe em usar o aparato de pedreiro, cedido por seu avô.

Assim, na dissertação que lê para a classe, a solução de sua pesquisa soa dife-
rente dos demais, problematizando estereótipos de raça, classe e questionando a 
postura da sociedade em relação a essas estereotipias. Portanto, ao fim da história 
em quadrinhos, Jeremias ostenta o presente de seu avô para ele: a tradicional boi-
na vermelha. Como pode ser visto na figura 3.

FIGURA 3: A RESSIGNIFICAÇÃO DE JEREMIAS

Fonte: Jeremias-pele, São Paulo, 2018.
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ENTRE ESTEREÓTIPOS, PRECONCEITOS E DISCRIMINAÇÕES:  
A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA NA ESCOLA

A sociedade brasileira desenvolveu, desde a colonização, mecanismos sofisti-
cados para manter a reprodução de uma estrutura social marcada pela assimetria 
entre aqueles que fazem parte de um grupo que, historicamente, detém o poder 
econômico e simbólico – as elites – e aqueles que chegaram mesmo a serem trata-
dos como “coisas” em certo período histórico (CALADO, 2013, 79). Tendo como foco 
as relações raciais no ambiente escolar, destacamos a escola como um espaço fun-
damental de formação e socialização do indivíduo, sendo assim, podemos pensar a 
escola como um mecanismo de manutenção dos valores hegemônicos existentes 
na sociedade, ou seja, como um lócus de produção e reprodução do preconceito 
e do racismo quanto da “legitimação” das marcantes desigualdades sociais. Diante 
disso, Santos (2017), ao analisar a escola como um ambiente de interação entre os 
sujeitos, percebe a normalização e a viabilidade de um pensamento relativamente 
único descrevendo a mesma como um espaço contraditório norteado pelas rela-
ções, hábitos e valores de certos grupos sociais. Assim para ele:

A escola desempenha diversos papéis e um dos mais notórios 
e importantes é o da socialização. [...] a escola é o espaço que 
consegue reunir no mesmo lugar, pessoas de diferentes origens 
raciais, culturais, de gênero etc. Entretanto, é justamente den-
tro desse discurso de homogeneidade que se fere a diferença, 
haja vista que muitas vezes, esse espaço escolar é norteado por 
comportamentos que promovem desigualdades raciais, que são 
encaradas na maioria das vezes como naturais, o que acaba por 
interferir na formação dos alunos negros, de modo que, apesar 
dela se colocar como uma instituição igualitária, a escola con-
tinua refutando e tornando esquecida a diversidade brasileira 
(SANTOS, 2017, p.29).

A promoção desse escopo discriminatório por décadas existentes na sociedade 
conseguiu inculcar ao próprio estereotipado a internalização negativa de sua ima-
gem e se veem como objeto de inferioridade. É nesse contexto histórico, político, 
social e cultural que as negras e os negros brasileiros constroem suas identidades 
e, dentre elas, a identidade negra. Portanto, o racismo e as práticas discriminató-
rias disseminadas no ambiente escolar brasileiro não se apresentam apenas como 
um fenômeno advindo do pretérito, mas sendo recriado e nutrido ao longo de toda 
a nossa história. Diante dessa perspectiva, as contribuições de Cavalleiro (2005), 
são de suma importância para entendermos o racismo, os estereótipos e a discri-
minação racial em sua dinâmica consubstancial no Brasil, em particular no sistema 
educacional, desencadeando nas pessoas negras:

[...] auto-rejeição, desenvolvimento de baixa auto-estima com 
ausência de reconhecimento de capacidade pessoal; rejeição ao 
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seu outro igual racialmente; timidez, pouca ou nenhuma partici-
pação em sala de aula; ausência de reconhecimento positivo de 
seu pertencimento racial; dificuldades no processo de aprendi-
zagem; recusa em ir à escola e, consequentemente, evasão esco-
lar. Para o aluno branco, ao contrário acarretam: a cristalização 
de um sentimento irreal de superioridade, proporcionando a 
criação de um círculo vicioso que reforça a discriminação racial 
no cotidiano escolar, bem como em outros espaços da esfera pú-
blica (CAVALLEIRO, 2005, p.12).

Neste sentido, a sistêmica estrutura escolar (ao mesmo tempo fragmentada) 
brasileira, do modo como (foi e é) pensada e idealizada, exclui (por vezes escamo-
teadamente) estudantes negros e pobres. Essa exclusão concretiza-se de maneiras 
diversas; por meio da forma como alunas e alunos negros são tratados; pela ausên-
cia ou pela presença superficial da discussão da questão racial no interior da escola; 
pela não-existência dessa discussão nos cursos ou centros de formação de profes-
sores/as (GOMES, 2002, p.41). Dessa maneira, para Gouveia (2005), o preconceito 
e a discriminação arraigados na nossa cultura passam despercebidos. Sendo assim, 
de acordo com Coqueiro (2008), estes se manifestam de forma implícita, raramen-
te aparecem em formas diretas através de hostilidade ou defesa radical da ideia de 
inferioridade natural dos negros, porém não é possível negar sua existência. Dessa 
forma, Santos (2017) contribui destacando que o espaço escolar segue reprodutor 
de comportamentos e ideologias inferiorizantes que cristalizam os papéis e atuação 
dos negros no processo de construção da sociedade.

A REPRESENTAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA NAS 
NARRATIVAS GRÁFICAS

É incontestável que desde o processo de construção das histórias em quadrinhos 
os personagens negros estiveram sempre visíveis em suas páginas. Visibilidade na 
qual remonta ao cenário social os papéis limitadores reservados aos negros, nos 
quais aparecem de forma estereotipada e racista. Dessa forma, para Cirne (1982), 
o discurso quadrinizado deve ser entendido como uma prática que se relaciona com 
o processo histórico e social de uma dada sociedade. Diante disso, Valdecir de Lima 
Santos ao analisar o poder hegemônico presente nas narrativas gráficas nos estimu-
la a refletir de que forma o negro é inserido nas Histórias em Quadrinhos, assim ele 
propõe que:

Mesmo com as mudanças ao longo do tempo, através das quais 
a razão e a igualdade entre os povos são conclamadas, a maio-
ria das personagens continuaram e continuam a ser de etnia 
branca, desenhadas e divulgadas por e para este universo, guar-
dando, nas suas entrelinhas, as forças regulamentadoras das 
estruturas de poder simbólico que as constituem. Essas dinâ-
micas relacionais, como sistemas simbólicos, organizaram-se as-
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sumindo uma prática de poder estruturante, dimensionada em 
torno de interesses particulares. Cotidianamente, construíram 
uma cultura e a nomearam universal, mas, na prática, as bases 
que a solidificam utilizaram apenas, para sua composição, uma 
percepção de mundo eurocêntrica, excluindo negros e outros 
grupos étnicos da sua representação (SANTOS, 2014, p. 24).

Dessa forma, essa representação estereotipada foi inserida em uma lógica hie-
rárquica que condicionou corpos, capacidades intelectuais e identidades. Neste 
sentido, são várias as representações iconográficas elaboradas nesse intervalo de 
séculos que, além de evidenciar o tratamento desumano acabaram por reforçar a 
noção de inferioridade e submissão dos negros. Para essa perspectiva, Cirne (1982), 
ao perceber a representação destinada aos negros nas HQs destaca:

[...] o povo negro só aparecia nas histórias como coadjuvantes 
temporários nas aventuras dos heróis brancos, ou caricaturados, 
mantendo o estereótipo de que o negro é inferior, feio, mal, pri-
mitivo, menos inteligente, falante de uma língua não culta. [...] 
É fácil identificar o racismo nos comics ou nas bandes dessinées, 
sobretudo pela lacuna (CIRNE, 1982, p. 54).

Nesse aspecto, Chinen (2013), ressalta como o discurso hegemônico ao lon-
go do tempo constitui uma tecedura cognitivamente cristalizada se sustentando e 
propagando-se com base na imagem negativa acerca de um grupo ou indivíduos. 
Ademais, essas imagens negativas têm obviamente poder político e ideológico e 
ajudam a impor certas estruturas no mundo físico. Elas constroem, confirmam e 
afirmam identidades (HARRIS, 2003, p.14). Concomitantemente, nesse sentido, o 
pensamento do sociólogo Pierre Bourdier (2001), é fundamental para se compre-
ender as investigações acerca da invisibilidade dos negros nos quadrinhos, assim 
o mesmo identifica essas conflituosidades ideológicas como uma funcionalidade 
política, social e econômica de imposição ou legitimação da dominação através da 
prática do poder simbólico exercido de múltiplas maneiras, o que se constitui tam-
bém uma violência. Sendo que, essas violências agem por meio das mais variadas 
formas desiguais com que negros e brancos são (re)tratados nas histórias em qua-
drinhos. Assim, neste sentido, várias das situações que tratam a representação 
da população negra são calcadas em manifestações de racismo e no exagero dos 
estereótipos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora o Brasil possa ser considerado um país de vanguarda na produção de 
Histórias em Quadrinhos, essa propagação permanece sendo estritamente difun-
dida entre as classes mais populares, especialmente quando se trata de publici-
zar a realidade da população negra na conjuntura social brasileira. Diante disso, o 
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discurso canônico naturaliza as representações subalternas dos negros e reforça a 
produção de imagens estereotipadas descrevendo-os como seres passivos, submis-
sos, incapazes, feios e etc. Portanto, as reflexões apresentadas a partir da análise 
da História em Quadrinhos “Jeremias-pele” contribuem para a construção epis-
temológica de uma educação antirracista geradora de cidadania que respeite as 
pluralidades e especificidades da população brasileira (em sua maioria negros/as). 
Assim, sua subjetividade e intersubjetividade são marcadas pela subalternidade.

Contudo, para combater o racismo, a desigualdade social e racial é necessário 
que se construa novas lógicas sociais, em função das, historicamente, impostas 
promovendo espaços democráticos de diálogos que discuta a diversidade étnica 
da sociedade brasileira.
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A DISCIPLINA EDUCAÇÃO PARA RELAÇÕES 
ETNICORRACIAIS NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DO CURSO DE LICENCIATURA EM GEOGRAFIA
Helena Rocha
Matheus Rodrigues

INTRODUÇÃO

O artigo apresenta o histórico da implementação da disciplina de Educação para 
Relações Etnicorraciais (ERER) no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licencia-
tura em Geografia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
(IFPA) campus Belém. Existem três atualizações do PPC datadas de 2007, 2014 e 
2017. Atualmente está em elaboração a versão 2020. Partimos da hipótese que a 
disciplina tem o propósito de formar futuros professores com didáticas, metodolo-
gias e práticas antirracistas capazes de constituir e formar sujeitos antirracistas por 
meio do pensamento geográfico e pedagógico baseado em uma vertente critica 
decolonial (GOMES, 2017).

O trabalho tem um posicionamento decolonial e antirracista na educação, haja 
vista a necessidade de ampliar uma episteme contra hegemônica em um período 
que a população considerada negra no Brasil procura formas para existir e resistir 
em suas características físicas e psicológicas na busca de dignidade no cotidiano1 e, 
ao destacar a relevância da existência da disciplina dentro do Projeto Pedagógico 
do curso de formação inicial de professores em Geografia, denunciamos o episte-
micídio desses conteúdos no espaço escolar da Educação Básica. Tanto a disciplina 
de ERER quanto a docente responsável pela mesma, fomentam-se em construir 
um saber sistematizado sobre identidade negra, raça - analisado a partir da pers-
pectiva do movimento negro2-, etnia, racismo, etnocentrismo, preconceito racial e 
alguns outros termos e conceitos que norteiam uma formação etnicorracial e ter 
a noção de ter um senso de análise crítica em relação as direções possíveis para 
constituir e formar sujeitos não-racistas e antirracistas. O artigo também postula 
os pressupostos do Movimento Negro educador na perspectiva de uma (re) cons-

1 A experiência da luta antirracista requer uma profunda vontade utópica daqueles que 
pretendem agir no mundo para construir processos formativos transformadores(...)Mais do que uma 
tarefa acadêmica, analítica e descritiva, o que se coloca para um conjunto significativo de militantes, 
docentes, estudantes e intelectuais negros e não negros, é uma tarefa política de insurgência perma-
nente na realidade educacional brasileira(...) (OLIVEIRA, 2020, p. 17)
2 [...] a luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, 
em particular os provenientes dos preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no 
mercado de trabalho, no sistema educacional, político, social e cultural. Para o movimento negro, a 
“raça”, e, por conseguinte, a identidade étnico-racial, são utilizadas não só como elemento de mobili-
zação, mas também de mediação das reivindicações políticas. (DOMINGUES, 2007, p. 102)
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trução de identidade e/ou (re) significação do negro. Sendo assim, segundo Gomes 
(2017, p.38):

O movimento negro ressignifica e politiza a raça, compreenden-
do-a como construção social. Ele reeduca e emancipa a socieda-
de, a si próprio e ao Estado, produzindo novos conhecimentos e 
entendimentos sobre relações étnico-raciais e racismo no Brasil, 
em conexão com a diáspora africana.

O objetivo geral busca esclarecer em que medida a disciplina ERER contempla 
fundamentos essenciais e necessários para a realidade da educação brasileira e 
como a disciplina foi inserida desde o início do curso de licenciatura em geografia 
do IFPA campus Belém. De forma específica o trabalho se propõe a identificar as 
características da formação em relações etnicorraciais no curso de licenciatura em 
Geografia e se a ementa contempla uma educação antirracista.

Ademais, a relevância desse trabalho envolve a necessidade de reflexão acerca 
do currículo de formação de professores em Geografia no aspecto político perante 
a educação em uma perspectiva multicultural e antirracista3, pois sabe-se que “o 
currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que ele é colo-
cado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua 
produção contextual” (MOREIRA e SILVA, 2005, p. 7-8), de tal modo, a importância 
do trabalho abrange também a peculiaridade destacar outros trabalhos que tra-
zem esse debate curricular na formação de professores e a Educação para Relações 
Etnicorraciais além de elencar a historicidade dos Projetos Pedagógicos do curso 
de licenciatura em Geografia no bojo dessa temática.

O artigo se estrutura em três seções: a primeira trata do Referencial teórico 
onde é abordado as bases legais da educação para relações etnicorraciais e uma 
breve revisão de literatura de pesquisas realizadas acerca da temática. A segunda 
seção mostra a disciplina Educação para Relações Etnicorraciais e a terceira trata 
do PPC do curso de Geografia no período de 2004, 204 e 2016 e as ementas da 
disciplina.

REFERENCIAL TEÓRICO

BASES LEGAIS DE ERER

Aqui se faz necessário destacar alguns marcos para a educação das relações 
etnicorracias para a formação dos professores, ou seja, a LDB (Lei de Diretrizes 

3 Propõem, finalmente, que a perspectiva multicultural/intercultural constitua o eixo central 
desse processo, tematizando os preconceitos e discriminação, o caráter monocultural e o etnocen-
trismo, igualdade e a diferença, os processos de construção das nossas identidades culturais, as 
experiências de interação sistemática com os “outros” os processors de “empoderamento” (CANDAU 
e KOFF, 2006 apud LIBÂNEO, 2013.p, 145)
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e Bases da Educação Nacional, Lei 10.639/2003, Diretrizes curriculares nacionais 
para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura 
afro-brasileira e africana e o Plano nacional de implementação das diretrizes cur-
riculares nacionais para educação das relações étnico-raciais e para o ensino de 
história e cultura afro-brasileira e africana, esses marcos jurídicos tornam possível 
a materialização dessa pesquisa e de tantas outras pesquisas. Sendo assim, segun-
do Cruz (2020), essas mudanças em escala nacional se refere em um conjunto de 
orientações internacionais sobre a África em ocorrência de aspectos intelectual, 
cultural, estético e político no continente , uma vez que esses movimentos tem 
um enfoque principalmente em modificar as narrativas hegemônicas eurocêntrica 
colonialista, porque ocorreu exigências descolonizadores para que a produção afri-
cana feita por africanos , africanas , pretos e pretas da diáspora africana foi reco-
nhecida em meios acadêmicos. De tal modo, esses marcos foram construídos por 
luta de pretos e pretas em busca de serem (re)conhecidos na educação do Brasil e 
na possibilidade de criar uma consciência antirracista em pessoas pretas e brancas, 
visto que os dois países têm várias conexões4

Por conseguinte, em 1996, a lei n 9.394 de 20 de dezembro, estabeleceu as 
diretrizes e bases da educação nacional no qual traz consigo elementos necessá-
rios para desenvolver novas possiblidades educativas individuais e coletivas para 
a educação, por meio disso salienta-se a presença da então Senadora Benedita 
da Silva, representante política do movimento negro, propõe e articula a volta da 
alteração curricular. Essa alteração é o parágrafo 4 do artigo 26 da LDB na qual 
ficou da seguinte maneira: “Artigo 26- Parágrafo 4: O ensino de história do Brasil 
haverá em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a forma-
ção do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia” 
(BRASIL,1996). A inserção e a criação desse parágrafo e artigo tiveram como res-
ponsável também o movimento negro, por meio disso inicia-se a luta por mais 
leis que trabalhem as matrizes africanas no ensino superior e no ensino básico e a 
instituição de estratégias para demonstrar a relevância da historiografia da pessoa 
negra, isto é

A proposta do movimento social negro foi atendida, em gran-
de parte, em 09 de janeiro de 2003, com a assinatura da lei 
10.639/03, oriunda do projeto de lei n 259, apresentado em 
1999 pela deputada Esther Grossi e pelo deputado Ben-Hur Fer-
reira. Além dessa obrigatoriedade, a lei 10.639/03 institui a data 
de 20 de novembro no calendário escolar, como “ Dia Nacional 
da Consciência Negra” (EMILLE; JOSÉ; ROCHA, 2010.p, 154)

4 Diante disso, a produção do espaço brasileiro é marcado por interconexões lógicas na 
qual o espaço se materializa, pois é formado por assimilações e articulações geográficas, históricas, 
étnico-raciais, culturais entre povos e nações. Dito isso, a história da formação do espaço brasileiro se 
entrelaça com um continente majoritariamente povoado por uma população negra, ou seja, que tem 
origem no continente africano (ARAÚJO; PAIVA; SACRAMENTO. p, 824).
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Assim, “a lei transformou no seu principal meio de intervenção no nível básico 
de ensino, como forma de combater as múltiplas formas de racismo responsáveis 
pela geração das desigualdades que se concretizam” (SANTOS, 2009). Pontua-se 
também, o momento que o Conselho Nacional de Educação aprovou e instituiu 
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiro e Africana, esse documento 
faz parte de um conjunto de ações no quesito de reafirmar que o Brasil colonial, 
império e republica foi permissiva ao racismo e discriminação racial instaurado nas 
diversas estruturas do espaço brasileiro. De acordo com Brasil (2004), a educação 
seria um dos meios essenciais para uma possível transformação na sociedade, para 
que isso seja efetivo deve ter uma diretriz para a implementação de ações afirma-
tivas, de tal modo destaca-se que

É importante salientar que tais políticas têm como meta o direi-
to dos negros se reconhecerem na cultura nacional, expressa-
rem visões de mundo próprias, manifestarem com autonomia, 
individual e coletiva, seus pensamentos. É necessário sublinhar 
que tais políticas têm, também, como meta o direito dos ne-
gros, assim como de todos cidadãos brasileiros, cursarem cada 
um dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e 
equipadas, orientados por professores qualificados para o en-
sino das diferentes áreas de Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 11 conhecimentos; 
com formação para lidar com as tensas relações produzidas pelo 
racismo e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir a ree-
ducação das relações entre diferentes grupos étnico-raciais, ou 
seja, entre descendentes de africanos, de europeus, de asiáti-
cos, e povos indígenas. Estas condições materiais das escolas e 
de formação de professores são indispensáveis para uma educa-
ção de qualidade, para todos, assim como o é o reconhecimento 
e valorização da história, cultura e identidade dos descendentes 
de africanos. (BRASIL, 2004, p. 10 e 11)

Por diante disso, identifica-se nesse documento uma necessidade de desenvol-
ver principalmente uma educação preta produzida por pessoas pretas para con-
duzir uma reeducação na mentalidade da sociedade e uma reconstrução do olhar 
em relação a pessoa preta, pois “o cabelo e o corpo possuem significados cultu-
rais, políticos, estéticos e identitários que expressam ancestralidade, historicidade 
e representatividade no âmbito da cultura” (BRAGA; GONÇALVES, 2020,p. 259), 
cabe-se então percebe esses elementos em educação que pretende ser antirracis-
ta e não-racista. Isto posto, ressalta-se também o Plano Nacional de implementa-
ção das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação das Relações Etnicorraciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira, no qual o “ plano tem como 
finalidade intrínseca a institucionalização da implementação da Educação das Re-
lações Etnicorraciais, maximizando a atuação dos diferentes atores por meio da 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

362

compreensão e do cumprimento das leis 10.639/2003 e 11.645/08 (...)” (EMILLE; 
JOSÉ; ROCHA, 2010.p, 155). Sendo assim, ele tem a função de maximizar os efeitos 
políticos e culturais da diretriz curricular nacional de ERE e ser um mecanismo de 
ação afirmativa para a funcionalidade das leis de educação para relações etnicor-
raciais.

REVISÃO DE LITERATURA

Bozelli, Silva e Silva (2016) no artigo intitulado “Reflexões e ações acerca da 
formação docente em Geografia no cenário das africanidades: um relato de expe-
riência” analisam experiências e resultados do projeto de pesquisa intitulado “Re-
flexões e ações acerca da formação docente em Geografia no cenário das africani-
dades”, realizado no Laboratório de Africanidades: Ensino de Geografia, Território 
e Cultura, na Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Os resultados dos 
projetos realizados em 2014 e 2015 mostram que a pesquisa de 2014 revelou ne-
gligência por parte dos docentes tanto na dimensão da escola básica, de Uraí – PR, 
quanto acadêmica, junto a Licenciatura em Geografia da UENP, diante do atendi-
mento da Lei em questão e do trato das africanidades em suas práticas docentes. A 
pesquisa de 2015 apresenta uma invisibilidade na produção acadêmica da questão 
das africanidades ou da Lei nº 10.639/2003, especialmente no que tange as áreas 
da Geografia, Ensino de Geografia/Educação.

Gomes e Silva (2019) no texto “Artigos acadêmicos e a lei 10.639/03: um olhar 
para encaminhamentos didáticos e pedagógicos no ensino de Geografia no perío-
do de 2003-2015” selecionaram e analisaram artigos acadêmicos que trouxessem 
encaminhamentos didáticos e pedagógicos referentes à Lei 10.639/03 no ensino 
de Geografia. Tal analise foi realizada a partir de artigos publicados em quatro re-
vistas acadêmicas da área de Geografia, entre o período de 2003- 2015. Os achados 
revelaram que ainda se trata de um debate frágil no cenário geográfico, pois a par-
tir de levantamentos encontrados em revistas acadêmicas, percebe-se que o relato 
de experiência acerca dessa realidade é superficial e os encaminhamentos tendem 
a se repetir, sendo uma realidade um pouco mais consolidado a reflexão acerca da 
Lei de modo amplo no que tange aos períodos analisados.

Passos e Nogueira (2019) no artigo intitulado “A educação das relações raciais 
no currículo: as Licenciaturas em Geografia em Santa Catarina” analisam os currí-
culos de cursos de Licenciatura em Geografia de cinco Instituições de Ensino Supe-
rior localizadas no Estado de Santa Catarina, procurando perceber de que maneira 
se apresentam as questões raciais nesses cursos. Os achados mostram que, em-
bora a legislação atual e suas normativas curriculares tenham assimilado no corpo 
de seus textos as questões raciais como estruturantes e princípios educacionais, 
a presença de conhecimentos e a discussão sobre estas ainda são tímidas nesses 
cursos, que estão, em sua maioria, cumprindo o mínimo exigido pela lei.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

363

Nesse sentido anunciamos a historicidade da implantação da disciplina Educa-
ção para Relações Etnicorraciais no IFPA campus Belém, bem como no currículo 
dos cursos de Formação de Professores, em especial na Geografia.

A DISCIPLINA EDUCAÇÃO PARA RELAÇÕES ETNICORRACIAIS 
NO IFPA CAMPUS BELÉM

A existência da disciplina nos cursos de formação de professores do IFPA é res-
paldada no artigo 26 A da Lei Nº 9.394/1996 alterada pelas Leis Nº 10.639/2003 e 
11.645/2008 e sua implementação segue o prescrito no Parecer CNE-CP 03/2004 
que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étni-
co-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e a Reso-
lução CNE-CP 01/2004 que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educa-
ção das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana, além do 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 (2009).

Por meio dessas construções legislativas educacionais, “a lei transformou no 
seu principal meio de intervenção no nível básico de ensino, como forma de com-
bater as múltiplas formas de racismo responsáveis pela geração das desigualdades 
que se concretizam” (SANTOS, 2009). Identifica-se um fator histórico institucional 
importante nesse debate, isto é, houve a mudança do Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica do Pará (CEFET-PA) para Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Pará (IFPA) por meio da lei Nº 11.892/2008, de tal modo favoreceu 
o Núcleo de Estudos Afrobrasileiros (NEAB), uma vez que esse núcleo é uma re-
presentação institucional que dissemina, amplia, ressignifica, pratica, realiza pes-
quisas e implementa efetivamente a lei Nº 10.639/2003, configurando seu papel 
no resgate desses valores étnicos colocados sob o véu da invisibilidade histórica 
durante longos séculos no que tange à verdadeira história dos afrodescendentes e 
da África e empoderar os alunos e alunas (ROCHA, 2010).

A criação do NEAB como uma parte estruturante institucional, adveio da por-
taria Nº 26- GAB de 07/06/2006, com a particularidade de ser o primeiro no âm-
bito da Rede Federal de educação profissional e Tecnológica. No ano de 2007 o 
NEAB impulsiona de forma teórico-prática para os cursos de licenciatura, incluindo 
o de Geografia, a oferta da disciplina ERER com carga horária de 40 horas. no IFPA 
campus Belém, o que proporciona uma oportunidade de fazer a transposição de 
saberes advindos da formação específica da Licenciatura em Geografia e propor a 
transversalidade através dos conteúdos que tratam da temática etnicorracial ma-
terializados em Tecnologias Educacionais em diversos formatos como História em 
Quadrinhos – HQ, tabuleiros, cartas, quebra-cabeças, dominó, aplicativos, dentre 
outros por meio do estímulo à criatividade dos professores em formação permea-
das pelo uso de metodologias ativas em sala de aula. Sabe-se então, que a correla-
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ção do NEAB e a disciplina se fazem presentes na formação de futuros professores 
de Geografia por meio do Plano Nacional de implementação das diretrizes curricu-
lares para a educação das relações etnicorraciais.

Por conseguinte, a necessidade de compreender que o currículo é sempre par-
te de uma tradição seletiva e cultural, pois a educação é uma construção de uma 
política cultural que advém do resultado de um processo feito a partir da visão de 
algum grupo acerca do que seria o conhecimento em si e qual conhecimento é 
mais válido a disseminado de gerações a gerações. Nessas três alterações sofridas 
ao longo da oferta do curso de Geografia, analisamos as três ementas da discipli-
na que tem uma carga política de contribuir para desvelar o discurso pedagógico, 
buscando analisar as representações sociais sobre negros na sociedade brasileira e 
seus reflexos no contexto escolar (IFPA, 2007).

O PPC DE GEOGRAFIA E AS EMENTAS DA DISCIPLINA ERER

A educação está intimamente ligada a política da cultura. O cur-
rículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, 
que de algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de 
uma nação. Ele é sempre parte de uma tradição seletiva, resulta-
do da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que 
seja conhecimento legitimo. É produto das tensões, conflitos e 
concessões culturais, políticas e econômicas que organizam e 
desorganizam um povo (APPLE, 2005, p. 59).

Sendo assim, o currículo é um reflexo do espaço social, isto é, de acordo com 
Menezes e Araújo (2007, p.3), “(...) o currículo, como componente pedagógico sig-
nificativo, deve ser elaborado e implementado a partir das necessidades concretas, 
que a realidade (social, econômica, política e cultural) (..)”. Diante disso, a afir-
mação do currículo ser um reflexo do espaço é justamente a noção de que uma 
política curricular na educação irá se materializar por meio das características que 
o espaço propõe por aspectos sociais e culturais primordialmente, dessa forma:

O currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso significa que ele é 
colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, 
de sua produção contextual. O currículo não é um elemento inocente e neutro de 
transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em 
relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares interessadas, 
o currículo produz identidades individuais e sociais particulares. (MOREIRA e SIL-
VA,2005, p. 7-8).

Diante dessa sucinta compreensão sobre currículo, há de desenvolver sobre a 
disciplina de educação para relações etnicorraciais, pois segundo Santos (2010), 
abrange-se uma questão processual no que tange produção de conhecimento que 
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deve ser difundido por dentro do currículo em relação a construção de processos 
antirracista por meio da educação.

No PPC DE 2007 do curso a disciplina se apresenta destacando competências, 
dessa maneira:

• Contribuir para desvelar o discurso pedagógico, buscando analisar as re-
presentações sociais sobre negros na sociedade brasileira e seus reflexos no 
contexto escolar;
• Desnaturalizar o que vem sendo chamado de normal, sob pena de que os 
conceitos se cristalizem a ponto de inviabilizar as tentativas de mudança;
• Problematizar os currículos de educação Básica contribuindo substancial-
mente para uma abordagem ampla da questão, além de revelar a matriz ideo-
lógica de fazer educação;
• Promover a capacitação de profissionais da educação Básica, asseguran-
do-lhes formação político-pedagógica adequada ao planejamento, á analise, 
orientação e avaliação de propostas que correspondem aos avanços do co-
nhecimento no campo da diversidade étnico-racial e da afirmação da cultura 
negra, tanto em relação ao exercício da docência quanto na concretização 
de pesquisa e práticas-formais ou alternativas que valorizem a história e a 
cultura dos afrobrasileiros e dos africanos;
• Promover em diversos contextos o estudo da lei 10.639/03 refletindo sua 
implementação a partir da escola;
• Favorecer uma reflexão sobre os conceitos de racismo, preconceito, discri-
minação, auto-estima e autoconceito, entre outros;
• Contextualizar a situação sócio-econômica e cultural dos afro-brasileiros 
dificultando e visibilizando práticas pedagógicas realizadas por profissionais 
de educação, com vistas de uma educação antirracista e pluri-étnica; (IFPA, 
2007, p. 88 grifos nosso)

Por meio dessa apresentação do PPC de 2007, nota-se o impacto das políticas 
educacionais recentemente inseridas no âmbito da formação de futuros professo-
res com a mentalidade de uma educação que tenha métodos e metodologias não 
colonizadas e contra hegemônicas, acrescentando que o mesmo discurso se repete 
nos PPC’s de 2014 e 2017.

As ementas da disciplina não sofreram alterações ao longo dos anos sendo 
abordados os seguintes conteúdos conforme o Projeto Pedagógico de Curso (PPC): 
Bases Legais de ERER; A importância do continente africano no processo de evo-
lução do Homem; Natureza Cultural; Termos comumente usados nas questões et-
nicorraciais; História da Educação do Negro no período da escravização; Processo 
de Interdição Educacional do Negro; Formação Inicial e continuada de professores 
para ERER; O NEAB como instrumento de implementação da Lei 10.639/2003 e sua 
importância nas Instituições de Ensino Superior; Intervenção com ERER na Educa-
ção Básica.
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Dados colhidos no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SI-
GAA) no plano de disciplina cadastrado no semestre 2019-1 na turma C836TA do 
Curso de Geografia vespertino evidenciam os objetivos da disciplina. De forma ge-
ral, a disciplina se propõe a aprofundar conhecimentos que possibilitem avançar 
no decorrer do curso no trato com as questões etnicorraciais na formação do pro-
fessor. E, de forma específica busca: Identificar e conhecer a base legal que norteia 
em nosso país as questões etnicorraciais no espaço escolar; Identificar na legisla-
ção educacional a necessidade da formação inicial e continuada de docente em 
ERER; Identificar a importância da África no contexto evolutivo da espécie humana; 
Detectar omissões de informações relevantes da temática na sua formação (Ensino 
Médio) em relação ao tema; Identificar o componente cultural como determinante 
na formação do Homem; Detectar as diferenças conceituais em termos emprega-
dos comumente pelo senso comum no que tange às relações etnicorraciais; Iden-
tificar a história da interdição e do acesso do negro à educação; Identificar lacunas 
na formação docente para o trato com a diversidade e as questões etnicorraciais; 
Identificar e conhecer o papel do NEAB no espaço escolar e sua base legal; Cons-
truir uma Tecnologia Educacional aplicada à área específica para intervenção na 
Educação Básica transversalizada pela ERER.

A evolução vem ocorrendo na metodologia da disciplina em que a professora 
prima pelo trabalho colaborativo realizado em grupos por acreditar que algumas 
habilidades e competências só são possíveis de se estabelecerem no momento co-
letivo e de interação entre os pares para que se efetive uma aprendizagem signifi-
cativa na perspectiva antirracista.

A preocupação com a aplicabilidade desses conteúdos na Educação Básica é 
visível nas produções realizadas pelos alunos que são utilizadas no estágio obriga-
tório e em programas como o PIBID e Residência Pedagógica.

A ementa do PPC 2020 que está em elaboração tem com intuito formar futuros 
professores na perspectiva decolonial e antirracista por meio do movimento afro-
futurista.

CONCLUSÃO

A partir desse debate, pondera-se que o objetivo geral desse trabalho busca 
esclarecer que a disciplina ERER contempla fundamentos essenciais e necessários 
para a realidade da educação brasileira no nível básico e no nível superior, uma 
vez que os dois níveis de ensino se completam, se combinam e se conjugam, pois é 
necessário ter um pensamento que tudo é ensino, desde da formação de professo-
res até o ambiente escolar. Por causa disso, a educação de relações etnicorraciais 
não é apenas uma mera disciplina ou um tema transversal, ela deve ser enxergada 
como um modo de vida essencial na tentativa de construir processos antirracistas 
e uma sociedade mais justa e solidária.
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E compreender a importância como a disciplina foi inserida desde o início do 
curso de licenciatura em geografia do IFPA campus Belém como uma episteme de 
ser contra hegemônico é ser uma pedagógica critica advindo de uma origem de 
cultura popular na qual influencia cognitivamente, culturalmente e politicamente 
na vida cotidiana por meio de uma produção de conhecimento5 e a com uma rela-
ção com a formação docente em geografia com o pensamento geográfico na qual 
segue uma vertente critica espacial6. Além de contribuir no aspecto do processo 
de ensinar geografia sobre a realidade no viés da educação para relações etnicor-
raciais, isto é,

A tarefa de formação própria ao ensino de geografia é a de 
contribuir para o desenvolvimento de um modo de pensar geo-
gráfico, que compõem um modo de pensar sobre o mundo e 
a realidade que nos cerca. Para tanto, não basta apresentar os 
conteúdos geográficos para que os alunos o assimilem, é pre-
ciso trabalhar com esses conteúdos, realizando o tratamento 
didático, para que se transformem em ferramentas simbólicas 
do pensamento(...)para desenvolver, então, um modo de pensar 
geográfico, é preciso que os alunos, ao lidar, com os signos e 
representações, formem conceitos que instrumentalizem esse 
pensamento. Esses conceitos permitem aos alunos localizarem-
-se e darem significados aos lugares e as suas experiências so-
ciais e culturais, na diversidade em que elas se realizam (CAVAL-
CANTI,2017, p. 72 e 73)

Desta forma, pretendemos ressaltar como as ações a favor de um espaço mais 
antirracista e não racista por mecanismos como a existência de disciplina de edu-
cação para relações etnicorraciais em cursos de formação de professores , porque 
contribuem para uma melhor formação dentro da universidade, principalmente se 
tratando de professores, onde aprimoramos questionamentos sobre vários requi-
sitos em uma luta constante, desenvolver metodologias que empoderem pessoas 
pretas e mostra para as pessoas brancas com elas podem ajudar nessa luta e per-
cebe como elas são privilegiadas nesse sistema. Por fim, enaltecer que no projeto 

5 O discurso dominante, em resumo, deprecia a pedagogia enquanto forma de produção cul-
tural, assim como também menospreza a cultural popular. Desnecessário dizer que a cultura popular, 
embora seja em geral ignorada nas escolas, não é uma força insignificante na formação da visão que 
o aluno tem de si mesmo e de suas relações com diversas formas de pedagogia e de aprendizagem 
(...) Quando se pratica pedagogia, age-se com a intenção de criar experiências que, de determinadas 
maneiras, irão estruturar e desestruturar uma série de entendimentos do nosso mundo natural e so-
cial. O que estamos enfatizando aqui é que a pedagogia é um conceito que enfoca os processos pelos 
quais se produz conhecimento. (GIROUX; SIMON, p. 97 e 98
6 Um conjunto de relações realizadas através de funções e de formas que se apresentam 
como testemunha de uma história escrita por processos do passado e do presente. Isto é, o espaço se 
define como um conjunto de formas representativas de relações sociais do passado e do presente, e 
por uma estrutura representada por relações sociais que estão acontecendo diante de nossos olhos, 
e que se manifestam através de processos e funções. O espaço é, então, um verdadeiro campo de 
forças cuja aceleração é desigual, daí por que a revolução espacial não se faz de forma idêntica em 
todos os lugares (SANTOS, 1986,p. 122)
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político do curso pedagógico do curso de licenciatura de geografia o IFPA – Belém 
tem-se a existência de conhecimento preto com seus métodos e características 
para realizar uma formação e formar o aluno para uma realidade profissional, mas 
também para compor uma sociedade.

Os achados mostram um avanço nas práticas da disciplina nesses 13 anos no 
currículo dos cursos de Licenciatura no IFPA campus Belém e apontam que ainda 
há muito a fazer, é uma luta constante que vem tomando novas roupagens, princi-
palmente nesse momento de pandemia do COVID 19 em que entra em cena o pre-
paro do futuro professor em outras bases no ensino remoto, que pouco sabemos 
como fazer, mas uma certeza é constante: temos que sair da zona de conforto e 
adaptar nossas armas em prol da luta antirracista no contexto educacional.
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RELAÇÕES ÉTNICO - RACIAIS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL EM ESCOLA DA REDE PÚBLICA NA 
CIDADE DE VITÓRIA - ES

Elio Pereira Fernandes

INTRODUÇÃO

Este artigo e resultado da pesquisa sobre as relações raciais na educação in-
fantil, realizada com crianças de 04 a 06 no centro municipal de educação Infantil 
localizado no município de Vitoria – ES, no 2º semestre de 2018. A partir do ques-
tionamento: como se dá o processo de inclusão das relações étnicos raciais na edu-
cação infantil e quais conteúdos didáticos e ações pedagógicas são desenvolvidas 
no ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nesta etapa da formação.

Para alcançar o objetivo dessa pesquisa utilizei o procedimento metodológico 
qualitativo com entrevistas semiestruturadas e observação participante. A escuta 
dos sujeitos se efetivou: com as professoras dos grupos 5 e 6; com as pedagogas 
do turno da manhã e com a diretora. Na observação participativa analisei o espa-
ço escolar, o material didático utilizado, a ambientação, as imagens em murais, 
as atividades desenvolvidas em sala de aula, as refeições, brincadeiras, passeio, o 
tratamento ofertado as crianças no convívio do dia a dia, as relações das crianças 
entre si e com os demais envolvidos no processo educacional no âmbito escolar.

O ensino da educação étnico-raciais na educação infantil é um grande desa-
fio para o enfrentamento das desigualdades sociais, discriminação e preconceito 
racial sofrido por negros e negras, abandonados à própria sorte após a chamada 
abolição da escravatura com a lei áurea. O processo de educação desenvolvido no 
Brasil ao longo dos séculos excluiu a população negra de ter acesso a sua história 
e cultura, negando a construção de sua identidade e os colocando numa situação 
de inferioridade em relação aos brancos. Neste sentido, Dias, L. R. e Bento, M. A. 
S. (2015, pp.1-2) defendem que, “Devemos garantir as crianças o direito de serem 
crianças, protegendo-as de propostas educacionais que "roubem suas infâncias", 
[...] e que educação para a primeira infância deve incluir as relações raciais como 
parte integrante da construção socialização”.

Este artigo é fruto de um projeto de pesquisa desenvolvido no semestre de 2018/2 
como parte da atividade avaliativa da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa II, minis-
trada pela Profa. Aline Trigueiro no Departamento de Ciências Sociais da UFES.

Os dilemas sobre as relações étnico-raciais no Brasil são constantemente asso-
ciados à educação de forma geral, porém, as “relações raciais e educação raramen-
te se voltam à Educação Infantil. ” (SILVA, SOUZA, 2013).
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Neste artigo, os aspectos observados na pesquisa serão destacados e problema-
tizados nos tópicos: inclusão da lei 10639/2003; formação da identidade da criança; 
formação de professores e suas trajetórias; prática pedagógicas no enfrentamento 
do racismo e preconceito, e os desafios do cotidiano. Com um olhar concentrado 
no cuidado e na educação nesta etapa primordial da formação.

INCLUSAO DA LEI 10639/2003

A educação infantil é a primeira etapa da educação básica que atende crianças 
de 0 a 5 anos de idade. Compreende-se que entrar em uma instituição de educação 
infantil significa um primeiro rompimento com a família experimentado pela crian-
ça, dessa forma, a instituição deve estabelecer uma forte ligação com a família e 
comunidade de cada criança, buscando “conhecer e trabalhar com as culturas plu-
rais, dialogando com a riqueza/diversidade cultural das famílias e da comunidade. 
” “Base nacional curricular comum” BNCC (2017, p.35).

Essa reflexão aqui apresentada é uma das bandeiras de luta do movimento 
negro a partir da década de setenta, e tomado como prioridade em sua agenda 
em todo território brasileiro. Este debate ganha força no meio acadêmico, com a 
promulgação da lei federal 10.639/2003 que versa sobre as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira.

Na investigação realizada junto a escola, observei o trabalho em curso no qual 
a instituição de ensino analisada trabalha a partir de projetos, sendo relatado pela 
diretora, pedagogas e professores entrevistados que no ano de 2017 eles trabalha-
ram com um projeto sobre diversidade e no qual estava inserido reflexões sobre a 
cultura negra. As questões étnicas raciais são trabalhadas no dia a dia a partir de 
formação recebida e da experiência dos profissionais deste centro de ensino. Que 
intervém dialogando, cotando histórias para que a criança perceba que devemos 
respeitar o outro que é diferente dela. Foi salutar ver na escola a preocupação com 
a discriminação racial sofrida por crianças negras e a imediata ação de moderar 
tais práticas. Pois na sociedade brasileira é muito reforçado o padrão branco como 
única forma de humanidade. Os alunos negros precisam entender de onde vem, 
conhecer sua cultura, poder se identificar. E os que são brancos, precisam conhe-
cer outras culturas, entender que não é a sua que é dominante, e sim que existem 
outras com a mesma importância e com muita história.

Há grande dificuldade das escolas em abordar a temática das relações étnicos 
raciais com as crianças. Principalmente quando se fala em educação infantil é pra-
ticamente deixado de lado, muitas vezes, por subestimarem as crianças de conse-
guirem entender ou lidar com o assunto. Sendo o Centro Municipal de Educação 
Infantil no qual realizei a pesquisa é um espaço privilegiado por contar com pro-
fissionais capacitadas no conhecimento e na vivencia das questões étnicos raciais, 
no qual em relação ao conhecimento da lei 10639/2003, das cinco entrevistadas, 
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quatro tinham conhecimento de seu conteúdo. Esta consciência foi adquirida pe-
los sujeitos na participação em atividades do movimento negro (a diretora e uma 
pedagoga”, nas formações promovidas pela Secretaria Municipal de Educação e no 
diálogo e estimulo de ações na própria escola. Decorridos 15 anos da aprovação 
desta lei muita coisa foi realizada, mas é preciso estar atento pois a pratica do ra-
cismo continua muito presente e de forma velada.

A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DA CRIANÇA

Na educação infantil pude perceber que surgem questões como: quem sou eu? 
Quem é ele? Por que ela é diferente de mim? Por que meu amigo/a tem essa cor? 
Por que o sapato dele e diferente do meu? Por que a bolsa dela é desse jeito? 
Partindo dessas questões, o papel do educador e da educadora na construção da 
identidade é bastante influente. Assim, o estudo da história e da cultura africana 
na educação infantil torna-se de extrema importância na construção da identidade 
das crianças negras e na desconstrução de uma história contada ao longo dos sécu-
los, que perpetua os negros numa situação de inferioridade em relação ao branco. 
Segundo Cunha (2003, p. 2), o “elemento básico para a introdução da história afri-
cana não está na história africana e sim na desconstrução e eliminação de alguns 
elementos básicos das ideologias racistas brasileiras. ”

Nessa concepção, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
(DCNEI, 2009) apresentam a criança como um sujeito histórico e de direitos, que 
através das relações e interações cotidianas desenvolve a sua identidade pessoal e 
coletiva, nesse proposito, constrói e questiona os sentidos sociais e produz cultura. 
De acordo com a professora da turma de 04 anos:

“Na hora de colorir os desenhos quando eu comecei a trabalhar 
aqui, hoje já bem menos era bem assim. Eu quero pintar essa 
boneca aqui, me dá o lápis cor de pele. O que vem a ser cor de 
pele? Cor de pele naquela época era aquela pele rosada. Hoje eu 
pergunto qual cor de pele você quer? Cor de pele igual a mim! 
Cor de pele igual a dele! Cor de pele igual a de quem? Existe 
vários tons de cor de pele, então eles começam a perceber. E aí 
você como se fosse o outro vai explicando no desenho que eles 
estão pintando na rotina, na atividade você vai falando essas 
questões. ” (Entrevista literal concedida a Elio, em 21/09/18).

Identifiquei nas relações entre as crianças e no depoimento relatado pela pro-
fessora, que o espaço da educação infantil não deve ser alheio aos desafios enfren-
tados no dia a dia pela população negra. Segundo Paim (1993, p.26), “um ambiente 
hostil, tem se observado nos currículos, no material didático das mais diferentes 
disciplinas, nas relações entre alunos e professores e alunos”. Nessa perspectiva o 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil-RCNEI (1998, p.11), reco-
menda que:
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“O desenvolvimento da identidade e da autonomia está inti-
mamente relacionado com os processos de socialização. Nas 
interações sociais se dá a ampliação dos laços afetivos que as 
crianças podem estabelecer com as outras crianças e com os 
adultos, contribuindo para que o reconhecimento do outro e a 
constatação das diferenças entre as pessoas sejam valorizadas e 
aproveitadas para o enriquecimento de si próprias” (RCNEI, vol. 
02, 1998, p.11).

A participação das educadoras e dos educadores detém uma forte influência 
sobre as crianças e nessa situação estes profissionais devem ter o cuidado todo 
especial para que uma criança não seja privilegiada em detrimento da outra. A 
criança percebe e senti tal situação, isto a deixa desmotivada para a convivência 
com seus pares e a prejudica na compreensão dos conteúdos transmitido em aula. 
Nesta circunstância um acompanhamento individualizado se faz necessário para a 
criança, isso tende a requerer uma dedicação extra dos professores. Essa situação 
presenciei em uma aula com as crianças onde a professora dedicou uma atenção 
especial a uma criança negra para o aprendizado do conteúdo. Essa atitude de 
orientar individualmente eleva a autoestima e confiança da criança em si mesma, 
para que não se sinta inferior aos demais colegas da turma, pelo fato de não ter 
assimilado num primeiro momento o conteúdo quando esse foi transmitido.

Segundo Damasceno (2016, p.255), “A criança negra [...] sofre com os estigmas 
do preconceito, porque ela está continuamente recebendo uma imagem desagra-
dável de si própria através dos outros para com ela”. Assim sendo deva ser favo-
recido um ambiente com espaço acolhedor para as crianças, privilegiando a inte-
gração social entre negros e brancos, valorizando a diversidade cultural e dando o 
mesmo tratamento a ambos, buscando preparar o local de estudo e aprendizado 
com imagens e história que elevem a sua autoestima.

A formação da identidade perpassa várias áreas, entre elas a cultural, a eco-
nômica: porque a bolsa dela e diferente da minha? Um questionamento feito por 
uma criança no campo social e econômico, que aponta para a situação de desigual-
dade social presente em nossa sociedade, que impacta no modo de vida de cada 
indivíduo desde criança. Neste sentido Gomes (2003, p.172) lembra que:

“O olhar lançado sobre o negro e sua cultura, na escola, tanto 
pode valorizar identidades e diferenças quanto pode estigma-
tizá-las, discriminá-las, segregá-las e até mesmo negá-las. É im-
portante lembrar que a identidade construída pelo negro se dá 
não só por oposição ao branco, mas também pela negociação, 
pelo conflito e pelo diálogo com este. As diferenças implicam 
processos de aproximação e distanciamento. Nesse jogo com-
plexo, vamos aprendendo, aos poucos, que as diferenças são 
imprescindíveis na construção da nossa identidade” (GOMES, 
2003, p.172).
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUAS TRAJETÓRIAS

Para acabar com a cultura racista é preciso que esta seja combatida desde a 
infância, desmistificando o domínio da cultura branca imposta ao longo da história 
educacional brasileira. A pesquisa de (DIAS, 2012), foi escrita a partir de entrevistas 
feitas com professoras e monitoras de algumas instituições de educação infantil. 
Ao serem questionadas a respeito das relações étnico- raciais, as respostas provi-
nham de uma apropriação de cursos feitos independentes da instituição de ensino 
ou da graduação. Porém, as respostas não foram, em sua totalidade, satisfatórias.

A pesquisa de (DIAS, 2012), é relevante, pois apresenta uma conformidade com 
as respostas obtidas nas entrevistas realizadas durante minha pesquisa. Ao deba-
ter sobre as questões étnicos raciais, constatei que a formação dos profissionais da 
educação se deu através de cursos promovidos pela secretaria de educação, enti-
dades sociais ligada ao movimento negro e atividades promovidas pela própria es-
cola com assessoria externa. Ao pensar a importância da formação de professores 
e professoras dentro desse processo, faço a descrição das trajetórias das pessoas 
entrevistada na pesquisa.

Trajetória da diretora:

“Olha só têm mais ou menos 16 anos que eu trabalho na edu-
cação infantil tenho 25 anos de trabalho em vitória e mais ou 
menos 16 anos, 15 a 16 anos atrás eu até essa época trabalha-
va no ensino fundamental, [...] eu estava disposta mesmo a sair 
do fundamental para ir para a educação infantil. [...] eu fiz uma 
nova descoberta. [...] conhecer uma nova realidade que a gente 
no fundamental tinha muito preconceito com a educação infan-
til, a gente tinha aquela fala de que a criança chega no primeiro 
ano e não sabe nada, o que que eles fazem no CMEI, só brincam 
e tal, e quando eu cheguei aqui eu vi que não e nada daquilo ne 
que havia, que há até hoje como naquela época profissionais 
maravilhosos. O trabalho desenvolvido com muita seriedade, 
muita responsabilidade e aí foi isso, [...] acabei vindo parar na 
educação infantil, e foi uma escolha muita feliz, porque eu não 
me arrependo foi muito bom para mim. ” (Entrevista literal con-
cedida a Elio, em 25/09/18).

Trajetória da professora da turma de 04 anos:

“Quando entrei no ensino infantil tinha uns 15 anos de ensi-
no fundamental, [...] eu imaginava que no ensino infantil não 
ensinava nada. [...] eu pensava que o ensino infantil era todo 
na perspectiva assistencialista de só cuidar, aí eu não queria de 
jeito nenhum. Quando eu passei no concurso [...] pra mim na 
época só sobrou o ensino infantil. No primeiro ano [...] já me 
identifiquei, já percebi que não era aquilo que imaginava, [...] 
aí eu fui me profissionalizando, me especializando junto com o 
grupo, junto com as crianças, aí eu me envolvi a partir do co-
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nhecimento que eu tive na pratica e nas leituras que eu fiz. [...] 
eu tenho dois momentos, um que eu entrei e outro que eu me 
envolvi. Hoje eu sou 100% educação infantil. ” (Entrevista literal 
concedida a Elio, em 21/09/18).

Trajetória da professora da turma de 05 anos:

“Eu comecei mesmo porque eu tive um filho [...] eu comecei 
a trabalhar no berçário e meu filho ficou na sala de maternal 
dois. Eu comecei a me identificar com a educação infantil e mui-
to cuidar mesmo. [...] eu tinha feito secretariado, aí fui fazer o 
magistério a noite, depois fiz pedagogia [...] passei no concurso 
de Vitória e estou até hoje, me senti uma pessoa que por uma 
necessidade passei a gostar desde o começo. [...] 22 anos eu ini-
ciei mesmo na educação infantil. ” (Entrevista literal concedida 
a Elio em 21/09/18).

Trajetória da pedagoga das crianças de 04 a 06 anos:

“Eu me formei em 2010 e comecei a trabalhar nessa modalidade 
da educação infantil no ano de 2017 nessa escola, pra mim e 
tudo muito novo. [...] eu inicie na educação infantil e gostei da 
rotina, nunca foi a minha praia, nunca fui professora de edu-
cação infantil. Eu gostei, é uma etapa que demanda muito cui-
dado, muita atenção no cuidar, no educar [...] eu sempre me 
identifiquei melhor com as series iniciais, mas eu gosto muito de 
trabalhar com as crianças”. (Entrevista literal concedida a Elio, 
em 25/09/18).

Trajetória da pedagoga das crianças de 0 a 03 anos:

“Este ano faz 07 anos que estou na educação infantil, eu me en-
volvi foi meio sem querer mais foi por força do destino, porque 
até então eu tinha atuado no ensino médio, fundamental 1, fun-
damental 2, eja. [...] eu sempre dizia que eu não tenho estrutura 
para atua na educação infantil [...] eu não queria ir pra educação 
infantil. Em 2011 eu passei no concurso, [...] então eu assumi a 
vaga no cmei, consciente assim, eu vou no cmei para finalizar 
o ano porque quando acaba o ano você obrigatoriamente vai 
para remoção, vai e escolhe sua cadeira definitiva. [...] Só que eu 
cheguei na cmei e não quis mais sair, vi pra cá em 2011 eu me 
apaixonei”. (Entrevista literal concedida a Elio, em 25/09/18).

As trajetórias narradas evidenciam a seriedade, comprometimento e a paixão, 
que cada uma das entrevistadas adquiriu pela educação infantil, aprendendo na 
pratica do dia a dia e buscando formação para trabalhar nesta etapa de ensino. Por 
outro lado, é preocupante como foram os critérios de escolha dos profissionais e 
como se dá o processo de formação voltado para os profissionais que trabalham 
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com as crianças. Nessa perspectiva Gomes (2003, p.169) questiona: “como os/as 
professores/ras se formam no cotidiano escolar? Atualmente, quais são as princi-
pais necessidades formadoras dos/das docentes? Que outros espaços formadores 
interferem na sua competência profissional e pedagógica? ” (DIAS, 2012), salienta 
que contrapor com o eurocentrismo cultural, e apresentar a cultura e pensadores 
africanos na sala de aula é essencial. Existem os desafios, tanto para os professores 
quanto para os alunos. Professores e alunos precisam sair da sua zona de conforto 
e abrir os horizontes para uma nova cultura. Propostas lúdicas para crianças são 
uma ótima forma de se apresentar algo diferente, nesse sentido, deve-se enfatizar 
que a diversidade apenas acrescenta de forma positiva na sociedade.

Portanto, cursos para a formação docente em relação à diversidade cultural e 
étnico-racial são essenciais, por uma lacuna aberta no processo de aprendizado 
nas universidades e para que sejam transpassados aos alunos da educação infantil 
os saberes de forma eficiente.

PRATICA PEDAGÓGICAS NO ENFRENTAMENTO DO RACISMO 
E PRECONCEITO

Ao observar o espaço escolar constatei a inclusão de bonecas negras, imagens 
de pessoas negras nos murais e livros de histórias com a participação de persona-
gens negros, isso demonstra uma preocupação da escola com os processos de dis-
criminação e com relação a auto estima da criança negra, que não se via represen-
tada nesse ambiente. No entanto essa preocupação revela muito sobre a condição 
que a sociedade está subordinada. O processo de branqueamento da população 
ainda está muito arraigado nas ideias sociais, mesmo que de forma inconsciente 
para muitas pessoas, pois, sempre faz com que o padrão de humanidade esteja 
relacionado ao homem branco. Se isso não fosse uma realidade, não haveria a 
preocupação de incluir a imagem de uma criança negra, pois tal ato aconteceria 
naturalmente. Ou, até mesmo, aconteceria ao contrário, haveria uma preocupação 
de incluir a imagem da criança branca.

Em uma das visitas a escola presenciei a seguinte situação em sala de aula: uma 
criança estava chorando em seu canto e quando a professora percebeu parou o 
que estava explicando, voltou-se para a criança e perguntou porque ela estava 
chorando. A criança respondeu mostrando um desenho no qual o colega havia 
dito que o menino ali representado era ele, essa criança se sentiu rejeitada pelo 
colega. A professora com o desenho em mãos, olhou para o mesmo e mostrou 
para as crianças fazendo uma reflexão com a classe, mostrando diversos aspectos 
positivo na imagem do desenho. Ao concluir a professora revela que desejava ser 
aquela criança, isso levou o grupo a se manifestar de forma espontânea dizendo 
que queria ser a criança da imagem, nessa altura o menino já não chorava mais 
e foi reintegrado à sala tendo sua autoestima elevada. A pratica pedagógica no 
combate ao racismo deve ser enfrentada diariamente, convivemos numa socieda-
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de carregada de informações preconceituosas e racistas sobre os negros e isso as 
crianças já vivem desde pequenas e podemos perceber nos relatos das professoras 
das turmas de 04 e 05 anos:

“Vai acontecendo as coisas em sala e você vai fazendo as in-
tervenções, porque nós não podemos ficar esperando pelo um 
projeto engessado, esperando ter esse projeto para falar disso. 
E o tempo todo que estamos falando em diversidade, o tempo 
todo. A criança pega o livro e fala assim, esse aqui e o cabelo 
dele, o cabelo dele é feio. [...] fazer uma rodinha não quer, se 
afasta não dá a mão, o professor perceber essa situação, aí é a 
hora de estar chegando conversando procurando história, musi-
cas, relato, fazendo essa integração, buscando o entendimento 
das crianças, a coisa acontecer assim no momento, sentiu va-
mos fazer esse trabalho”. (Entrevista literal concedida a Elio, em 
21/09/18).

Gomes (2003, p.175), afirma que é na escola que as crianças percebem “desde 
muito cedo, que ser chamada de “negrinha” nem sempre significa um tratamento 
carinhoso, pelo contrário, é uma expressão do racismo”. A autora também apre-
senta as experiências negativas vividas em relação ao cabelo crespo e os penteados 
que são usados pelas crianças negras, e diz que são altamente criticados e consi-
derados como “não arrumados”. Nesse sentido Forde (2016, p.51) salienta “que a 
cor da pele e a textura do cabelo estão associadas a significados “outros” do que 
aqueles que simplesmente nos remeteriam às diferenças fenotípicas”. Por isso ser 
importante as crianças começarem a aprender sobre as diferenças e o respeito a 
cada uma delas. E na qual Segundo Munanga (2003, p.7): A igualdade supõe tam-
bém o respeito do indivíduo naquilo que tem de único, como a diversidade étnica 
e cultural e o reconhecimento do direito que tem toda pessoa e toda cultura de 
cultivar sua especificidade.

DESAFIOS DO COTIDIANO

As crianças negras estão diariamente expostas a situações nas escolas que afe-
tam sua dignidade; e a educação infantil, como espaço que associa educar e cuidar, 
deve estar disposta a educar as crianças que praticam atos inapropriados, e cuidar, 
não somente dos aspectos físicos de cada criança, mas também dos subjetivos, que 
diariamente são ignorados pelos educadores. Diante disso, (GOMES, 2013) faz seu 
estudo com base em vários depoimentos de homens e mulheres negros, na faixa 
de 21 a 60 anos, que ao retomarem momentos marcantes de sua história de vida, 
destacaram a sua passagem na escola, que se apresenta em suas lembranças como 
um tenso processo na construção da identidade negra, reforçando estereótipos e 
representações negativas sobre o negro e o seu padrão estético. (GOMES, 2013) 
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questiona com esse estudo as representações sobre o corpo negro e os processos 
de formação de professores.

Através das entrevista e de minha observação dentro do espaço escolar, apre-
sento neste artigo alguns desafios que interfere na formação e relação das crianças 
em seu cotidiano escolar: A relação da escola com a família, onde a família muitas 
vezes cruza o braço e delega para a escola, o papel que seria deles; O tempo para 
reuniões internas dos profissionais prevista no calendário escolar; a carência de 
formação presencial que privilegie a discussão coletiva; A estrutura física da escola, 
que não dispõe de área com arvores e outras plantas; Os recursos financeiros para 
melhoria das instalações e do planejamento pedagógico; A falta de um profissional 
na função de coordenador, que acaba sobrecarregando outros profissionais da es-
cola; o número ideal de criança por sala de aula.

A escola e as famílias precisam estar bem articuladas para que grandes mudan-
ças e melhorias ocorram no ambiente escolar. Entretanto, (BARBOSA, 1987) em 
seus estudos discorre sobre a forma como as famílias lidam com seus filhos negros 
em uma sociedade com a cultura racista, e observa que muitos pais possuem uma 
postura de acomodação, possivelmente por estarem habituados com o tratamen-
to que receberam desde crianças e também por terem sido criados nessa cultura 
racista.

E um desafio pensar como o racismo impende as pessoas de serem elas mes-
mas, uma violência que tem seu início como criança e perpassa todas as etapas da 
vida, e a escola não deve deixar que as crianças negras tenham seus sonhos dimi-
nuídos ou apagados por privilegiar o domínio do branco nesse espaço de aprendi-
zado. De acordo com Munanga (2003, p.5):

“ [...] os indivíduos da raça “branca”, foram decretados coletiva-
mente superiores aos da raça “negra” e “amarela”, em função 
de suas características físicas hereditárias, tais como a cor clara 
da pele, o formato do crânio (dolicocefalia), a forma dos lábios, 
do nariz, do queixo, etc. que segundo pensavam, os tornam mais 
bonitos, mais inteligentes, mais honestos, mais inventivos, etc. 
e consequentemente mais aptos para dirigir e dominar as ou-
tras raças, principalmente a negra mais escura de todas e conse-
quentemente considerada como a mais estúpida, mais emocio-
nal, menos honesta, menos inteligente e portanto a mais sujeita 
à escravidão e a todas as formas de dominação” (MUNANGA, 
2003, p.5).

Desse modo, é imprescindível essa relação afinada entre as famílias e a escola, 
para que os pais e a escola percebam que as situações que afetam negativamente 
uma criança não deve ser silenciada ou amenizada. Ao contrário, todos os desafios 
que ocorrem no cotidiano escolar devem ser explorados, conversados e soluciona-
dos.
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CONCLUSAO

A educação das relações étnico-raciais na educação infantil apresenta um gran-
de desafio de repensar as práticas pedagógicas desenvolvidas nessa etapa inicial 
de formação e construção da identidade das crianças, que vai impactar em todas 
as etapas de sua vida.

Destacamos a necessidade de promover a integração escola e família, para 
apontar um novo olhar sobre as questões raciais e a preparação do ambiente es-
colar com elementos da cultura africana. Inserindo imagens que retratem positi-
vamente as pessoas negras para que as crianças se reconheçam. Portanto, se faz 
necessário que desde cedo a criança saiba quem ela é.

Nesse sentido, torna-se imprescindível que se organize formação continuada 
sobre a cultura e história africana para os docentes que, além de estarem no dia a 
dia com as crianças, irão colaborar na elaboração do currículo escolar e na escolha 
dos materiais utilizados que respeitem e valorizem a diversidade cultural do povo 
brasileiro, repensando as relações sociais, a didática e os tipos de avaliação. Precisa 
estar capacitado para poder enfrentar algo difícil como essa temática aqui refleti-
da, trazendo para o espaço escolar os diversos saberes dos povos que constitui a 
origem da nação brasileira e não apenas os saberes centrados na cultura europeia.

Devemos estar sempre atentos às orientações da lei federal 10.639/03, na pro-
moção de uma educação inclusiva e participativa. Favorecendo relações mais igua-
litárias entre os indivíduos, rompendo um ciclo de oprimido e opressor. Escutar as 
crianças enquanto sujeito nesse processo, garantido a ela o direito de ser criança.

O ambiente da educação infantil é um dos espaços privilegiados da construção 
da identidade da pessoa humana, e que as relações ali experimentadas e vivencia-
das, iluminarão as trajetórias de vidas dessas crianças, impactando o seu jeito de 
ser no presente e no futuro, por isso torna-se importante observar e entender esse 
período da formação escolar.
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EDUCAÇÃO E RELIGIÕES DE MATRIZES 
AFRICANAS: BASES TEÓRICAS
E CIVILIZATÓRIAS NO TRATO DAS RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS

Ivan Costa Lima
Rugana Indafá

INTRODUÇÃO

A pesquisa, em desenvolvimento, se situa no âmbito do Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação Científica - Pibic-Unilab (Edital PROPPG 04-2019), vinculado 
ao Grupo de pesquisa África-Brasil: Produção de Conhecimento, Sociedade Civil, 
Desenvolvimento e Cidadania Global, vinculado a linha de pesquisa “Pedagogias 
das Relações Étnico-Raciais: territórios, religiosidades e intelectualidades”, creden-
ciado junto ao CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecno-
lógico).

O estudo objetiva evidenciar as bases teóricas e civilizatórias deste tema como 
contribuição para a implementação da educação das relações étnico raciais. Este 
debate torna-se relevante, na medida em que, se apresenta na realidade educacio-
nal como uma temática complexa e passível de intolerância, pela falta de conheci-
mentos e apropriação de suas bases epistemológicas.

A pesquisa pretende problematizar o imaginário construído sobre a população 
negra no estado, questionando sua invisibilidade e a falta de uma reflexão crítica 
sobre a cultura afro cearense. Pretende-se reconstituir os elementos que confi-
guram as religiões de matrizes africanas, suas formas organizativas e os valores 
civilizatórios produzidos pela população negra, para que o conhecimento desta di-
nâmica possa subsidiar, em especial a educação, a partir da formação possibilitar 
em diminuir a discriminação e a intolerância. Inicialmente, pretendia-se envolver 
os professores/as da educação básica da região de Redenção, onde se situa a Uni-
lab, no entanto por conta da pandemia o estudo faz uma reflexão teórica sobre 
o tema das religiões de matrizes africanas e como isso impacta na formação dos 
educadores.

Desta forma, pretendemos de um lado o uso de uma abordagem bibliográfica 
numa perspectiva que “[...] além de permitir a utilização de dados dispersos em 
inúmeras publicações, auxiliando também na construção, ou na melhor definição 
do quadro conceitual que envolve o objeto de estudo proposto” (GIL, 1994), se am-
pliando a reflexão crítica desse conhecimento. Por outro lado, lançamos mão de for-
ma incipiente da pesquisa de base biográfica, como defende Schutze (2013, p. 211), 
essa abordagem nas Ciências Sociais é possível “[...] somente quando o pesquisador 
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conseguir relacionar os esforços teóricos interpretativos do portador da biografia 
como contexto de vida no qual ocorreram os desencadeamentos de processos fá-
ticos”. Assim, apresentam-se os conteúdos trabalhados e que impactam a vivência 
de um dos autores, problematizando a crítica da ausência de estudos em torno da 
existência de valores civilizatórios vinculados as religiões de matrizes africanas e 
as modificações necessárias para a formação de educadores/as sobre este tema.

Portanto, inicia-se indicando a pertinência em apresentar a trajetória do bolsis-
ta do projeto, o estudante africano Rugana Indafá do curso de pedagogia, tendo em 
vista ter aceito o desafio em se encontrar com uma temática que tem sido pouco 
conhecida pelos estudantes africanos presentes na Unilab, mas, que de certa for-
ma, se aproxima com suas vivências tradicionais.

Sou guineense, filho de Martinho Indafá Impabâ e de Sábado Mané, natural de 
Guiné Bissau cuja capital é Bissau. Falar das minhas experiências formadoras é um 
desafio enorme, porém, é importante salientar que podemos tê-las na vida que 
não estão ligadas somente a escola. Tendo em vista que podemos considerar que 
a educação se realiza em diferentes espaços, no meu caso, foi pela convivência e 
aprendizagem como parte das experiências, que vêm da minha relação familiar. 
Com isso, diálogo com Passeggi (2001, p. 148), onde: “O termo experiência, como 
se sabe, deriva do latim experientia/ae e remete à “prova, ensaio, tentativa”, o que 
implica da parte do sujeito a capacidade de entendimento, julgamento, avaliação 
do que acontece e do que lhe acontece”.

Segundo as afirmações do autor, estamos no processo de dar sentido as expe-
riências que um dia se viveu ou que nos afetou de certa forma, mas, que hoje con-
sigo perceber como foi importante na formação de meu ser. Nesse caso, reflito que 
foi com a minha querida e amada mãe esse começo, após a morte do meu querido e 
amado pai. A convivência com ela, que eu considero experiência formadora, come-
çou na forma como ela restringia minha mobilidade. Ela queria que a gente vivesse 
a vida indo de casa para a escola, da escola para casa, mas, naquele momento, 
para mim isso era uma prisão. Achava a mamãe muito chata, porque não me deixa-
va fazer tudo o que os meus colegas faziam. Por exemplo, para eles não havia uma 
exigência em sentar-se para estudar, no entanto, minha mãe me mandava fazer 
isso quase todos os dias. Percebia que ela era muito exigente sobre a escola, me 
pressionava, ela não admitia que ninguém faltasse as aulas mesmo estando doente. 
Ela sempre me dizia assim “meu filho eu sei o que é bom para você, porque você é 
filho de pobres e nós vivemos assim porque não tínhamos oportunidade, mas vocês 
têm por isso tem que aproveitar para ser figura amanhã”. E ainda dizia que os filho 
dos pobres se chamam “sacrifício, esforço, dedicação, vontade e luta”, e continua 
que seu sobrenome era “humildade e amor”.

Apesar de não compreender tudo naquele momento, considero esses momen-
tos como uma experiência significativa para o que sou hoje. Foi formadora, porque 
hoje estou graduando na pedagogia, sendo que alguns colegas que eu admirava na 
adolescência em estar livre não conseguiram nem terminar o ensino médio.
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Assim, minha trajetória tem a ver com aqueles momentos que considerava apri-
sionamento, mas que contribuiu para ensinamento e formação que tenho recebi-
do da minha mamãe, que hoje dou muito valor e significado. É isso que Passeggi 
(2001) vai chamar de ressignificação e dar sentido aos acontecimentos que um dia 
nos sucederam.

O meu país República da Guiné Bissau fica situado na costa ocidental da África, 
fazendo fronteira ao norte com Senegal, a este e sudeste com a Guine Conacri, e a 
sul e oeste com o oceano atlântico. Foi colônia de Portugal desde o século XV, até 
a proclamação unilateral da sua independência, no dia 24 de setembro de 1973, 
sendo a primeira colônia a ter a sua liberdade reconhecida pela metrópole. A Guiné 
Bissau, possui um património cultural muito rico e diversificado, porque conta com 
mais de 30 grupos étnicos, que apresentam diferenças linguísticas e uma enorme 
variedade cultural no que tange as expressões como a dança, artística, tradição 
musical e manifestações e práticas culturais. Pertenço ao grupo étnico majoritário 
que representa mais de 30% da população guineense, chamado Brassa (Balanta).

A minha trajetória escolar começou na 1ª classe, pois, não estudei no jardim ou 
pré-classe, aquilo que se chama no Brasil de creche, porque os meus pais são po-
bres e humildes, e não tinham condições financeiras. Assim, da 1ª a 9ª classe foram 
cursadas na escola pública do estado. Depois, da 10ª classe à 12º ano, foi cursada 
na escola privada.

Quando terminei o 12º ano de escolaridade entre 2012/2013, queria muito en-
trar na universidade para fazer um curso superior, mas a minha mãe não tinha 
como me sustentar os estudos numa universidade. No entanto, trilhei um caminho 
como professor em uma escola, enquanto me preparava para o processo seletivo 
para diferentes lugares, sendo um deles para a Unilab, êxito que foi alcançado em 
2016. Assim, no dia 19 de agosto de 2016 estava a caminho do aeroporto interna-
cional Osvaldo Vieira da Guiné-Bissau rumo ao Brasil. Cheguei e ingressei na Unilab 
onde estou estudando até hoje, fazendo o curso da pedagogia.

Aqui cabe apontar que a Unilab nasce na perspectiva de trabalhar com a inter-
nacionalização com países de língua portuguesa, com a interiorização no Ceará e 
na Bahia, tendo como foco a promoção do desenvolvimento regional e o intercâm-
bio cultural, científico e educacional.

Sendo assim, cabe salientar que as religiões de matrizes africanas têm a ver 
com a África e o meu grupo étnico Brassa (Balanta) e com a minha tradição cultu-
ral, primeiro entende-se que esta experiência religiosa foi a forma dos escravizados 
praticassem as suas diferentes religiões no Brasil.

Compreendo, existir vários ritos, mitos e práticas presentes nas diferentes reli-
giões de matrizes africanas no Brasil que também estão presentes na minha etnia, 
como por exemplo, na tradição cultural do meu povo, a um respeito enorme pela 
natureza, isso torna obrigatório a responsabilidade de todos/as proteger e pre-
servar a natureza. Também temos a construção ou a existência de todos os nossos 
lugares sagrados nas florestas, também nós ainda consideramos muito a questão de 
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ancestralidade e os nossos antepassados. Assim, o projeto amplia o conhecimento 
sobre este processo de manutenção destas tradições como patrimônio de toda a 
humanidade.

PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Como parte de cumprir os objetivos iniciais do estudo, executamos um levan-
tamento dentro da Unilab, Universidade Federal do Ceará (UFC) e Universidade 
Estadual do Ceará (UECE) de trabalhos de graduação e pós-graduação em torno 
deste tema. Como também se buscou trabalhos no portal de periódicos da Capes, 
relacionados ao tema, em especial no Ceará. Em ambos, tendo como metodologia 
a busca de palavras-chave junto as bibliotecas destas instituições acadêmicas e 
ao portal. O levantamento, por questão de sistematização, percorreu o período 
dos últimos cinco anos. Assim, localizamos oito trabalhos de conclusão de curso 
na Unilab, cujo foco principal é direcionado a compreensão da organização das 
religiões de matrizes africanas no maciço de Baturité/CE, região onde se instala a 
universidade. Na UFC entre dissertações e teses cerca de oito trabalhos, com aten-
ção especial na área de educação, com atenção a dimensão educativa dentro dos 
terreiros. Na Uece foram encontrados quatro trabalhos, com atenção especial na 
área de história.

Após isso, foi realizado a busca de produções teóricas que podem ser distribu-
ídas em três momentos de estudos e leituras intercalados: o debate da educação 
das relações étnico-raciais e seus desdobramentos na educação; a reflexão sobre as 
constituição das matrizes africanas no Brasil e os valores civilizatórios produzidos a 
partir das religiões de matrizes africanas; e, o desafio da formação dos educadores 
sobre as religiões trazidas desde o continente africano para o Brasil.

Em termos de discussão sobre a educação das relações étnico-raciais, tem-se 
os documentos oriundos a partir das mudanças inseridas na LDB, em especial a lei 
10.639/2003 (BRASIL, 2003), que determina para os sistemas públicos e privados 
o ensino de história e cultura africana e afro- brasileira, que entre outras questões 
orienta o ensino e aprendizagem sobre a convivência com diversidade religiosa e, 
focalizando a necessidade de valorização das heranças africanas no currículo escolar 
e na formação de educadores em prol do combate ao racismo religioso.

Da mesma forma, as determinações do Conselho Nacional de Educação (CNE) 
003/2004 no que se refere às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana, cujo parecer, aprovado em 2004, prescreve:

Trata, ele [o parecer], de política curricular fundada em dimensões históricas, 
sociais, an- tropológicas oriundas da realidade brasileira, e busca combater o ra-
cismo e discriminações que atingem particularmente os negros. Nesta perspectiva, 
propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, postu-
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ras e valores que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-ra-
cial – descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de 
asiáticos – para interagirem na construção de uma nação democrática, em que to-
dos igualmente tenham seus direitos garantidos e sua identidade valorizada (BRA-
SIL/MEC/SECAD, 2004, p. 231).

Junta-se ainda a Resolução nº 1 desse mesmo Conselho, de 2004, que insti-
tui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.

Fizemos a leitura de alguns livros considerados clássicos que trazem a histórias 
das religiões de matrizes africanas no Brasil, em especial Roger Bastide (2001); Nei 
Lopes (2011); Reginaldo Prandi (2001), tendo como metodologia a produção de re-
senhas sobre os conteúdos lidos e debatidos para a produção de conhecimentos 
sistematizados e relevantes sobre o tema.

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO

Nesta fase parcial no desenvolvimento do projeto de pesquisa, apontamos 
como resultado a sistematização de uma base teórica sobre o tema. Com isso, cum-
prindo parte dos objetivos no que se refere os conhecimentos sobre as bases his-
tóricas e civilizatórias na compreensão das religiões de matrizes africanas, e de sua 
importância no trato da educação das relações étnico-raciais. Em especial, como 
estudante guineense nascido na capital do país, Bissau, este pertencimento me 
permite ter acesso a discussões que não tive ao longo da minha vivência educacio-
nal na Guiné.

Desta forma, apresentamos como as principais discussões sobre o tema: Na 
dimensão civilizatória discute-se a necessidade do entendimento que os africanos 
ao longo de sua história produziram potentes processos civilizatórios, com cons-
tituição de reinos e impérios desta forma, constituíram religiões tradicionais “[...] 
marcadas pela crença num ser criador em espíritos de ancestrais e da natureza que 
controlavam a vida de todos nas aldeias [...]” (MATTOS, 2011, p. 208). Portanto, 
a vida social não se separava da dimensão religiosa. Esta concepção é trazida no 
processo de escravização para diferentes lugares na diáspora africana feita pela es-
cravização, caracterizando uma continuidade transatlântica, mesmo com a tenta-
tiva de apagamento da dimensão civilizatória de base africana. No dizer de Bokolo 
(2012 apud ANTÔNIO, 2015, p. 119):

A África não é apenas berço da humanidade, ela é berço das sistematizações teó-
ricas, dos processos educativos, dos sistemas técnicos e das experiências em todos 
os níveis. Dentro desses contornos, a África, entendida a partir dos países e dos 
lugares, é vital para a continuidade das civilizações.

Assim, os legados africanos na diáspora, estão em sintonia com os valores civi-
lizatórios presentes em sociedades negro-africanas, na África, conforme ressalta o 
trabalho de Fábio Leite (1990), que aponta elemento comuns em diferentes socie-
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dades, mas que marcam a existência de marcos civilizatórios constituídos de prin-
cípios estruturantes que, a despeito das “suas realidades singulares”, revelam uma 
concepção de ser estar no mundo, a partir dos seguintes energia vital, da restitui-
ção, da ancestralidade, da expansão, entre outros, um processo religioso contínuo, 
que estarão alicerçados pelos elementos como: Força vital , Palavra, “Ser humano”, 
Socialização, Morte, Ancestralidade, Família, Produção, Poder. Valores discutidos 
pelo autor, que não poderão ser discutidos devidamente aqui pelo limite do artigo.

No Brasil, este debate será retomado como valores civilizatórios afro-brasilei-
ros, como possibilidade de produção de práticas pedagógicas para a formação de 
educadores no trato da educação das relações étnico-raciais (A COR DA CULTURA, 
2006). Nesse caso, tais valores estarão marcados na organização das religiões de 
matrizes africanas, constituídos por diferentes nações de candomblé.

As nações aqui são entendidas como dimensões culturais de base africana que 
informam como se constitui a organização social e política das religiões de matrizes 
africanas na diáspora, não correspondendo necessariamente com a realidade geo-
política dentro do continente africano (PRANDI, 2001), mas podendo se aproximar 
de características dos sujeitos trazidos forçadamente ao Brasil.

Dentro desta dimensão tem-se três grandes matrizes: Nação Ketu, Nação Bantu 
e Nação Jeje que vão constituir os candomblés no Brasil. Os estudos apontam que 
o candomblé se estrutura no Brasil a partir do século XIX a partir da aglutinação de 
diferentes referenciais africanos, indígenas e ocidentais.

A tradição bantu, se refere a um conjunto de povos com um tronco linguístico 
comum, mas, em especial em dimensão filosófica “[...] onde o termo NTU designa a 
parte essencial de tudo que existe e tudo que nos é dado a conhecer à existência.” 
(CUNHA JÚNIOR, 2010, p. 26). Nessa tradição, a filosofia liga-se, entre outras ques-
tões, ao fundamento do universo, onde seu valor supremo é a vida e a força que a 
impulsiona e dela emana. Essa energia vital, nessa tradição, é chamada de Ngunzo, 
pois “o imperativo fundamental da filosofia banto é a afirmação categórica de que 
todo ser é força” (OLIVEIRA, 2012, p. 111). Essa cosmovisão irá constituir no Brasil 
o chamado Candomblé de Angola ou Congo-Angola, tendo como divindades os in-
quices, centrado na tradição de culto ao ancestral, a partir de processos iniciáticos.

Outra importante tradição veio desde a metade do século XIX, tidos como ioru-
bás ou também nagôs, de diferentes grupos na atual Nigéria, República do Benin 
e Togo. Transportados especialmente para a Bahia, contribuíram para a implanta-
ção da cultura nagô naquele estado, reconstituindo suas instituições e procurando 
adaptá-las ao novo meio, com o máximo de fidelidade aos padrões básicos de ori-
gem. A mitologia dos iorubás é definida por ritos de iniciação aos Orixás, represen-
tando ancestrais divinizados vinculados às forças da natureza, “[...] cujo processo 
atribui senioridade iniciática, na comunidade, no transe místico e no oráculo do 
jogo de búzios ou Ifá” (SANTOS, 2016, p. 44).

A tradição jeje, com menor informações acadêmicas, são o culto os chamados 
voduns, localizados em regiões da África ocidental e central, conhecido como Reio 
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de Daomé. Na esteira das proposições filosóficas e civilizatórias bantu e ketu, tem-
-se a constituição da Umbanda, nascida no Rio de Janeiro no final do século, cuja 
experiência religiosa remonta à constituição das “vertentes africanas às contribui-
ções do kardecista francês, especialmente a ideia da comunicação com os espíritos 
dos mortos” (MUNANGA; GOMES, 2016, p. 142) aglutinando, ainda, a dimensão 
católica, em especial de dimensão popular e de elementos ameríndios representa-
dos pelos caboclos.

No que se refere a dimensão educacional, considera-se importante situar que 
as Diretrizes curriculares para a educação das elações étnico-raciais determinam o 
estudo do patrimônio, da história e da cultura africana e afro-brasileira no Brasil, 
como fundamental para todos. Neste sentido, faz-se mister apontar o caráter edu-
cativo presente nas formas de organização das religiões de matrizes africanas, pois 
o sistema cultural negro-brasileiro,

[...] na sua complexidade e dinâmica, expressa excelentemente 
bem as possibilidades curriculares encruzilhadas na formação e 
nas estabilizações das ruas, dos territórios, das rodas de samba 
e de capoeira, entre tantas outras manifestações culturais, em 
que os traços culturais comuns, a rigor uma cosmogonia, exigem 
o reconhecimento e, ao mesmo tempo, delineiam uma noção de 
currículo expandido desse sistema cultural e dos seus princípios 
estruturantes ( ANTÔNIO, 2015, p. 123).

Para tanto, autores como Domingos (2014), Cunha Júnior, Silva e Nunes ( 2010), 
Silva (2018) há uma dimensão pedagógica na forma como o conhecimento dentro 
dos terreiros são transmitidos, na medida que a educação articulam processo de 
comunicação e interação social. Para Domingos (2014, p. 134) “A pedagogia efetiva 
dentro do barracão funciona como fator determinante de manutenção, continua-
ção da cultura e da religião negra, exerce a função de inclusão social e refúgio para 
sujeitos discriminados”. Assim, defende-se uma formação educacional a partir do 
complexo cultural que emerge de filosofia da ancestralidade, que exemplifica o 
alcance epistemológico desse sistema cultural, que é o objeto desse campo de co-
nhecimento.

Desta discussão resulta conhecer a legislação federal que se focaliza na neces-
sidade de um mergulho em dimensões históricas, sociais, antropológicas sobre a 
população negra para o conjunto da sociedade. Significa dizer que “[n]o caso da 
escola pública, é importante destacar que não se trata de negar seu caráter laico, 
mas, sim, de pautar a questão da religiosidade de matrizes africanas de forma éti-
ca, entendendo-a como uma dimensão da experiência humana e do sagrado que 
emerge das relações entre os sujeitos sociais” (GOMES, 2015, p. 12). No entanto, 
no vasto universo multidisciplinar a que se destina, observam-se constantes de-
safios para discutir uma dimensão específica, as religiões de matriz africana, por 
conta de um olhar redutor de seu significado como reveladora de um universo 
filosófico, cultural e civilizatório (LIMA, VILLACORTA, 2014). No entanto, também 
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se evidenciam enormes dificuldades em se lidar com um aspecto essencial dessa 
tradição cultural, que são as religiões de matrizes africanas, por conta de diferentes 
argumentos, em especial no dizer de Caputo (2012) em lidar com a presença das 
crianças presentes que fazem parte desta experiência religiosa.

Como pontua Santos (2016, p. 61), para ele há pelo menos três pressupostos 
básicos no debate sobre a intolerância no espaço escolar: “O primeiro é o de que a 
educação escolar constitui-se em espaço e tempo de formação de identidades so-
cioculturais, de reprodução e enfrentamento de preconceitos e também de formas 
correlatas de intolerância”, indicando seu papel contraditório ao lidar com esse 
tema.

O segundo pressuposto “é o de que, em vários segmentos da sociedade bra-
sileira, encontram-se atitudes de preconceitos e de intolerância com relação aos 
adeptos e às religiões de matrizes africanas”, elementos que se vinculam ao debate 
de que a educação é atravessada por injunções sociais e políticas.

Por fim, o terceiro pressuposto “é o de que a hegemonia das religiões de matriz 
judaico-cristã, a discriminação racial e a satanização de entidades espirituais pro-
duzem uma invisibilidade das religiões de matrizes africanas pelas políticas educa-
cionais [...]” – elementos que contribuem para o desinteresse de educadores(as) 
sobre as práticas vivenciadas pelos sujeitos que frequentam a sala de aula. Assim, 
deixam de compreender que essas vivências são produções da humanidade como 
quaisquer outras e que afetam a relação entre as pessoas e delas com o mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo coloca em evidência que há uma necessidade de conhecimento das 
religiões de matrizes africanas como patrimônio humano, e, que, portanto, preci-
sam ser estudados na formação dos educadores/as na fase inicial e continuada. 
De forma, que a tarefa acadêmica subsidie ações de combate ao racismo e na am-
pliação de ações pedagógicas que contribuam em debelar o racismo religioso, por 
conta dos equívocos em torno deste tema.

Revela-se cada vez mais urgente a necessidade da promoção de espaços arti-
culadores para essas reflexões, que possibilitariam a elaboração de saberes, pes-
quisas e transformações na prática docente, em relação ao debate das relações 
raciais brasileiras. Isso significa, como bem nos lembra Fanon (1997), o romper com 
o estatuto colonial herdado com a escravidão, o extermínio físico, psicológico, sim-
bólico de povos indígenas, bem como dos negros africanos e de seus descendentes.

Quer dizer, também, que a academia deve reconhecer o desenvolvimento po-
lítico e tecnológico africano (NASCIMENTO, 2003), cujos conhecimentos e práticas 
lhes permitiram sobreviver no passado do escravismo criminoso. O desafio maior 
está em incorporá-los ao corpo de saberes que cabe à universidade, preservar, di-
vulgar e assumir como referências para novos estudos.
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O AUTORRETRATO E A IDENTIDADE RACIAL  
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Bianca Cristina da Silva Trindade

“O autorretrato é o espelho do artista. 
Ali se refete a própria imagem, 

assim como a imagem da arte e 
de um determinado contexto em que 

a obra se inscreve.”
(CANTON,2001)

RESUMO

O presente artigo representa uma contribuição no XI Congresso Brasileiro de 
Pesquisadores/as Negros/as – XI COPENE (UFPR), e trata-se do desdobramento de 
uma jornada de investigações, com um grupo focal de 25 crianças na faixa etária 
de 04 anos. Estudo realizado no CIEP Municipal Raymundo Ottoni, localizado na 
Zona- Oeste do RJ, no qual trabalho como docente. É o resultado de um trabalho 
de Dissertação intitulado: “ARTES – SABERES E FAZERES NA EDUÇAÇÃO INFAN-
TIL: Educando para as Relações Étnico- raciais?” sob a orientação do Drº Renato 
Noguera, apresentada em julho/(2019) no contexto do programa de Pós- gradu-
ação em Educação/(PPGEduc), da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro /
UFRRJ. E através dos fomentos de estudos e pesquisas no grupo Afrosin, vinculado 
ao Conselho Nacional de Pesquisa Científica (CNPq). Nesta pesquisa com crianças, 
dialogo sobre algo que sempre me inquietou muito na escola, desde meu tempo 
de menina, a falta de “voz das crianças”, para enunciar aquilo que não a agrada o 
racismo, como não falar, sobre o racismo este ainda pode está presente nas re-
lações sociais na infância. Os nossos investimentos intelectuais repousam sobre 
demandas dos estudos da infância, aqui especificamente da Educação Infantil, ao 
lado da temática das relações étnico-raciais associada ao ensino de Artes Visuais. 
Nesse estudo consideramos as crianças, como sujeito de direitos e a participação 
delas foram essenciais. E nesse contexto associamos às leituras dos teóricos como: 
Manuel Jacinto Sarmento (2005), Maria Aparecida Bento (2012), Eliane Cavalleiro 
(2010), Renato Noguera (2017), CANTON (2004), Stuart Hall (2000, 2005) e da Le-
gislação educacional brasileira antirracista (2004; 2008); entre outros, que contri-
buíram com o fortalecimento da identidade racial.

Palavras chave: Criança; Artes Visuais; Autorretrato; Identidade Racial.
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INTRODUÇÃO

Este artigo intitulado como, O AUTORRETRATO E A IDENTIDADE RACIAL NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL, surge diante  do  desafo  de  pesquisar sobre o racismo na 
Educação Infantil, penso em escrever sobre a minha experiência de pesquisa com 
crianças pequenas, na Educação infantil, e através de alguns relatos da experiência 
como docente de Artes Visuais e dos encontros assistidos, nas aulas do Mestrado 
de Educação e no Grupo de Pesquisa Afroperspectivas, Saberes e Interseções - 
Afrosin, Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científco 
e Tecnológico (CNPq), coordenado pelo professor Dr. Renato Noguera, e sediado 
na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). Afrosin comporta duas 
linhas de pesquisa: 1ª) Afroperspectivas flosófcas; 2ª) Infnncias, Educação, Artes, 
Nature,a, Relações Éttnico- raciais e de Gênero. Ét no contexto desta segunda que 
se incluem pesquisas com crianças. As crianças envolvidas na pesquisa são alunos 
de uma escola pública, situada especifcamente na Zona Oeste no Rio de Janeiro.

Neste contexto, o nosso intuito com a pesquisa de campo ainda em fase prelimi-
nar, seria verifcar a existência do racismo na educação infantil, partindo  do diálogo  
com as Artes Visuais, o estudo se dedica a promover os encontros das crianças 
pequenas com a Arte, na escola da infância. Posteriormente, teço uma narrativa 
contínua, busco conhecer as crianças. Quem são essas crianças? O que elas sabem 
e pensam sobre o racismo? Como elas se identifcam e se desenham racialmente? 
Neste  momento busco em minhas memórias, para descrever alguns anseios e frus-
trações, sobre este problema, que bem me lembro, que desde a minha infância,  
me incomoda muito – o “silenciamento” das crianças, principalmente das crianças 
negras, como eu fui um dia, que tem suas histórias omitidas e/ou distorcidas, e 
outras vezes, foram as suas histórias invisibilizadas pela escola. “O silêncio do pro-
fessor facilita novas ocorrências desse tipo, reforçando inadvertidamente a legiti-
midade de procedimentos preconceituosos e discriminatórios no espaço escolar e, 
a partir deste, para outros âmbitos sociais” (CAVALLEIRO, 1998, p. 12).

Neste sentido, vemos que esta invisibilidade, é um problema, é preocupante. 
Perceber o quanto se faz importante o protagonismo infantil, no processo de pro-
dução de identidade de crianças negras em contrapartida educar contra o racismo 
na infância a partir das experiências cotidianas das crianças em Artes, valorizando 
a História e Cultura da África através da Lei 10.639/2013, atualmente integra a LDB, 
no Art. 26-A. Nosso interesse é dialogar com as crianças negras e não negras, ouvir 
através do autorretrato como essas relações étnico-raciais estão sendo produzi-
das e de que modo se constituem e são constituídas. Para que as crianças possam 
aprender o que lhes cercam a vida de modo a se autorreconhecerem e, acima de 
tudo, respeitar o outro e se autoproduzirem como sujeitos atuantes na sociedade. 
Como arte- educadora atribuo que o autorretrato foi um importante instrumento 
artístico que nos ajudou na escuta das crianças e na promoção desta educação an-
tirracista na escola contribuindo para uma educação transformadora.
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Pretendemos trabalhar a Identidade e as Relações Étnico-raciais na infância. 
E através das práticas artística, desenhos, pinturas, gestos, e outras. E entre ma-
gia e a técnica da arte, a criança participa, faz descobertas e se descobre, e mais 
que isso, conta suas experiências e novidades sobre o objeto ou suas produções 
artísticas, neste diálogo, então teremos as nossas impressões à partir do olhar da 
criança, desvendando também na compreensão da infância.

O ENCONTRO DAS CRIANÇAS COM AS ARTES VISUAIS.

As construções nos espaços infantis e o diálogo através das Artes Visuais. No 
cotidiano dos espaços infantis, percebemos que as crianças vivenciam uma roti-
na e constroem  os seus mundos sociais. Nessa reflexão, aproveito  o momento 
para apresentar alguns dados coletados no campo, nas entrevistas e nos diálogos 
estabelecidos, através das construções com as crianças, que acreditamos serem 
momentos importantíssimos neste trabalho. Nestes contatos com as crianças, re-
gistro sobre o que falam e sentem, e observo o que elas podem comunicar, através 
dos desenhos, gestos, brincadeiras e sorrisos. Esses diálogos que têm a fnalida-
de de aprofundar ou levantar questões, ou bem como de esclarecer situações e   
o problema do racismo relatado nessa pesquisa. Compartilho aqui um dos meus 
primeiros contatos com as crianças do EI como pesquisadora: (Diário de Campo – 
08/02/18).

Reuni as crianças em círculo para uma conversa informal. Con-
versamos sobre a pesquisa e as atividades planejadas para o dia, 
. E assim como combinamos que eu estaria lá toda terça-feira. 
Todas as terças e quintas-feiras estou na escola, sou professora 
de Artes do primeiro segmento do Ensino Fundamental. O traba-
lho de campo me trouee a este outro espaço, de lecionar Artes 
Visuais na educação infantil, (EI-4 anos). Já trabalhei com turmas 
de pré-escolar, no início da minha carreira como docente. Mas 
aqui é bem diferente! Agora será assim por mais ou menos um 
ano, ou mais. As crianças estavam na roda, sentadas no chão e 
percebi seus olhares de estranhamento e curiosidade. A profes-
sora acompanhou as atividades e me aueiliou com as crianças. 
Logo depois, pude observar um pouco da rotina dasala. Antes de 
seguirem para o almoço, a professora disse: Vocês viram o que 
a professora de Artes falou? Ela vai fazer um trabalho aqui na 
nossa turma, não é? Vocês vão gostar de ter aula de Artes com 
ela! (Notas do Diário de Campo – 08/02/18)

As anotações relatadas compõem o meu diário de campo. No intuito de conhe-
cer as crianças, entender, acolher e ao mesmo tempo ser acolhida por eles, refito 
sobre a importância de ouvir as crianças e partilhar saberes e fazeres de Artes 
para uma educação antirracista. No momento inicial da pesquisa, pude perceber 
que algumas crianças me olharam com o olhar de surpresa, curiosidade e outras 
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gostaram muito da idéia. Mas considero importante trazer essas impressões.Neste 
momento iniciamos um diálogo sobre a criança e a Arte, falaremos sobre o papel e 
a importância das Artes Visuais na Educação Infantil, e contribuindo para a educa-
ção das Relações Étnico – raciais na escola. Este artigo como já foi supracitado, tem 
o intuito de promover encontros, e por falar em encontros com as crianças, para 
alinhavar esta construção, apresento como um dos recortes da minha pesquisa de 
campo, a fotografa abaieo parte de uma ilustração eetraída em umas das aulas de 
Artes Visuais que representa uma das produções de Mel (04 anos), aluna da Educa-
ção Infantil, o desenho do seu autorretrato.

FIGURA 1 - FOTO DA AULA DE ARTES

Foto: CIEP - E. I., 04 anos, arquivo pessoal

O nosso olhar de investigação, como um pesquisador e pesquisadora da infân-
cia, foi um olhar pretensamente interessado neste momento pelas diferenças ra-
ciais.

O DIÁLOGO COM AS CRIANÇAS ATRAVÉS DA ARTE...

Para subverter essa história? Fazer a escuta das crianças, conceber essa criança, 
enquanto protagonista do seu processo de aprendizagem. À concepção da Arte 
na atualidade, pois esta caracteriza - se pela necessidade de levar as crianças a 
entenderem criticamente a sociedade   e a cultura ao seu redor. Ao (re)pensar nas 
questões étnico-raciais na Educação Infantil, a favor da construção identitária da 
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criança, principalmente as crianças negras. Como podemos educar ainda na infân-
cia, para combater o racismo e preconceitos eeistentes nos conteetos escolares? 
Pensamos nas possibilidades de  promover  atividades  práticas de interação atra-
vés da disciplina de Artes Visuais, em especial no que compete à questão africana, 
à partir da Lei 10.639/2003 que atualmente inclusa na LDB - Lei de Diretrizes Básica 
de Educação Art. 26-A em seu inciso § 1o O conteúdo programático a que se refere 
a inclusão do estudo  da história da África e dos africanos, a luta dos negros no 
Brasil, a cultura negra (o) brasileira (o) e o negro na formação da sociedade nacio-
nal, resgatando a contribuição do povo negro na área social, econômica e política 
dinâmica histórica e cultural a qual marcou o continente africano e foi fundamental 
para a formação do Brasil.

Criando as Ofcinas artísticas com as crianças da pesquisa- “Quem sou eu?” Pen-
so em como essas crianças pertinentes à História do Brasil. Repensando no am-
biente escolar, a se representam, para isso, peço que as crianças se desenhem e, 
com um espelho pequeno cada criança pôde se observar e fazer seu autorretrato. 
Percebemos assim, a necessidade de trabalharmos as Relações étnico-raciais na 
Educação Infantil, fazer com que essas crianças se percebam e se reconheçam é um 
desafo, mais possivelmente poderemos conquistar, para trabalhar essas relações 
sociais na escola e tornar esse espaço infantil em um espaço de luta para a supe-
ração do racismo.

CONCLUSÃO

“Os processos identitários, sabe-se, são estritamente ligados à própria histó-
ria da humanidade. Como escreveu Calhoum, não conhecemos nenhum povo sem 
nome, nenhuma língua e nenhuma cultura que  não fazem , de uma maneira ou de 
outra, a distinção entre “ela” e a “outra”, entre “nós” e “eles” (CASTELLS, 1996, p. 
16). A Arte é um importante instrumento, construtivo e intuitivo.

A nossa intenção é conhecer um pouco mais sobre as crianças e como esta se 
entende e se percebem racialmente, nós pesquisadores da infância não podería-
mos deiear de registrar as nossas impressões no “diário de bordo”, e abordá-las 
neste momento, seria revelar um pouco desta vivência, posso ressalta que perce-
ber as tramas e as atividades das crianças serão importantes neste trabalho.

Em alguns momentos constatamos parcialmente numa pesquisa focada em au-
torretratos que as crianças negras nem sempre ressaltam sua identidade étnico-
-racial; enquanto as crianças brancas afrmam com mais frequência e orgulho o seu 
“pertencimento” racial.

Este breve relato fez parte da pesquisa em sua fase inicial dá uma dimensão 
de como a opressão racial sofrida por crianças num contexto de Educação Infantil 
pode ser detectada através da técnica do autorretrato. Mas, ao fnal da pesquisa 
essas crianças já se reconheciam racialmente e se respeitavam. E perceber o com-
panheirismo e a amizade entre as crianças, isso nos motiva, desperta sensações de 
quê precisamos aprender, e muito com as nossas crianças pequenas.
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SONA AFRICANA NA AULA DE MATEMÁTICA:
ESTUDOS DE SIMETRIA EM UM CONTEXTO DE 
VALORIZAÇÃO DA NEGRITUDE

Amanda da Costa Chaves
Débora Alfaia da Cunha
Gabriel Viana da Conceição

INTRODUÇÃO

A humanidade produziu e produz conhecimentos, de forma constante e mu-
tável. Contudo, como a humanidade é culturalmente diversa, os diferentes grupos 
sociais elaboraram distintas formas de lidar com os problemas do dia-a-dia, levando 
a construção de manifestações culturalmente diferentes e a produção de múltiplos 
saberes, entre os quais os conhecimentos matemáticos.

A escola, como espaço privilegiado de formação, deve capacitar para a vivência 
respeitosa com a diversidade, bem como para a compreensão de que os saberes 
não são propriedades de um grupo social ou cultural especifico, mas a forma hu-
mana de organizar e transformar o mundo.

Por muito tempo, a escola limitou a racionalidade e seus derivados, como a ma-
temática, apenas a tradição eurocêntrica, assim fazendo, tomou parte do discurso 
hegemônico colonial, que nega a participação de grupos não brancos no desenvol-
vimento e progresso da humanidade. É preciso subverter o papel social da escola 
em prol de uma educação decolonial e intercultural, que ensine a diversidade de 
saberes e valorize os conhecimentos dos povos colonizados, como os africanos e 
sul americanos. Relatar uma ação extensionista baseada nessa premissa, de valori-
zação do diverso marginalizado, é o foco do presente texto.

Assim, o presente trabalho possui por objetivo apresentar a oficina de formação 
lúdica e cultural em matemática, voltadas aos conteúdos de simetria por meio da 
análise do jogo de traçados e pontos denominado sona (ou lusona no singular). Tais 
jogos são característicos da ludicidade do povo Thucokwe, da comunidade Cokwe, 
originários do Continente Africano e presentes em Angola, Zâmbia, Congo e Zaire. 
Como explica Cunha (2021. No prelo) os sona são diagramas ou pictogramas traça-
dos na terra, sobre malha pontilhada, previamente executada na areia com as pon-
ta dos dedos, que se articulam à memória, ancestralidade e a tradição oral Cokwe.

A oficina pedagógica em etnomatemática foi desenvolvida e ofertada pelo pro-
jeto Ludicidade Africana e Afro-Brasileira (LAAB), vigente na Universidade Federal 
do Pará, Campus Castanhal, desde 2011. O referido projeto promove cursos e vi-
vências lúdicas para a comunidade acadêmica e para professores do Ensino Fun-
damental, com foco na elaboração de metodologias contextualizadas na cultura 
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africana e afro-brasileira. Várias áreas do currículo são enfocadas, entre as quais a 
matemática.

No que se refere as ações de capacitação em matemática, ofertadas pelo LAAB, o 
principal objetivo é contribuir para a formação de professores nas questões étnico-
-raciais e produzir material didático que articule a Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e a Lei 10.639/2003, alterada para 11.645/2008, que tornou obrigatório o 
ensino de história e cultura Africana e Indígena nas escolas.

A articulação entre a BNCC e o ensino de cultura africana, na área curricular de 
matemática, ocorreu pela delimitação aos conteúdos de simetria. A delimitação é 
fundamental pelo elevado número de habilidades, competências e assuntos que o 
ensino de matemática inclui.

Segundo a BNCC os conteúdos de simetria aparecem ao longo de todo o ensino 
fundamental, desde o terceiro e quarto ano, iniciando com o reconhecimento de 
simetria de reflexão em figuras geométricas planas. Os estudos prosseguem, em 
especial do 7º ao 9º ano, focando no reconhecimento e na construção de figuras 
por meio de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação). Em to-
dos esses níveis, os estudos de simetria devem contar com diversos recursos, como 
a malha quadriculada, instrumentos de desenho, softwares de geometria, plano 
cartesiano, tangram etc. Já no ensino Médio, as noções de simetria permitem a 
fundamentação necessária para o prosseguimento de conteúdos como o estudo 
da reta e sistema cartesiano.

Além disso, a simetria se constitui em um saber importante para o desenvolvi-
mento do pensamento geométrico e para a compreensão de outros conteúdos ma-
temáticos, como a reta numérica, os números racionais, as distribuições e medidas 
de tendência central em estatística etc.

Ao evidenciar o saber geométrico e o recurso simétrico como presente na ma-
temática africana, busca-se demonstrar como a matemática é multicultural e faz 
parte dos esforços de todos os povos de organizar o mundo. Além disso, ao focar 
nos saberes matemáticos dos Thucokwe, revelados em sua tradição oral e pictórica 
por meio do lusona, as oficinas buscaram enfatizar o apreço e domínio das culturas 
africanas em relação a geometria e lógica matemática, possibilitando a promoção 
de uma visão positiva sobre o continente negro.

APORTE TEÓRICO

Para a composição da base teórica da oficina pedagógica foi realizada pesquisa 
bibliográfica, fundamentada nas contribuições da etnomatemática, mais especi-
ficamente a partir de autores como Paulus Gerdes (2008, 2010, 2012) e Ubiratan 
D’ambrosio (1996, 2005, 2009). A perspectiva da etnomatemática mostrou-se mais 
coerente com as ações propostas, pela valorização dos saberes matemáticos in-
corporados nos objetos culturais e pela compreensão pluricultural das sociedades 
contemporâneas.
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Como defende D’Ambrósio (1996) é preciso evitar que o processo educativo 
escolar continue a tomar como verdadeiro apenas um tipo de conhecimento ma-
temático, sendo esse o papel da  etnomatemática no chão da escola: ser um alerta 
epistemológico. Para realizar sua missão, a etnomatemática deve dar visibilidade 
aos saberes e práticas de diversas culturas, em especial as marginalizadas pelo cur-
rículo oficial, o que a torna um projeto de pesquisa contínuo, voltado, como explica 
D´Ambrosio (2009, p.19) a “dar sentido a modos de saber e de fazer das várias 
culturas e reconhecer como e por que grupos de indivíduos, organizados como 
famílias, comunidades, profissões, tribos, nações e povos, executam suas práticas 
de natureza matemática, tais como contar, medir, comparar, classificar”. Ao dar 
visibilidade a esses saberes, a etnomatemática permite que os alunos reconheçam 
a pluralidade do mundo cultural e possam, inclusive, debater sobre as suas injusti-
ças e discriminações, principalmente quando esses estudantes integram os grupos 
excluídos pelo currículo oficial, como negros, índios, mulheres etc. Ainda como 
pondera D’Ambrosio, (2009, p.43): “Conhecer e assimilar a cultura do dominador 
se torna positivo desde que as raízes do dominado sejam fortes. Na educação ma-
temática, a etnomatemática pode fortalecer essas raízes.”

Além disso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhece a importância 
da formação para a diversidade e da contextualização no ensino de matemática, 
inclusive por meio do diálogo com outras culturas e saberes, facilitando sua compre-
ensão e aproximando o ensino de matemática da formação cultural.

Nesse quadro, tomar a tradição oral dos Thucokwe, da comunidade Cokwe, 
como estratégia didática para o estudo de transformações isométricas é viável e 
pedagogicamente relevante, pois possibilita dar visibilidade as contribuições da 
cultura negra para a matemática e para a educação de modo geral, fazendo da aula 
de matemática mais um espaço de formação cultural e afirmação da negritude.

Como explica Gerdes (2008, 2010, 2012), a simetria, em suas várias tipologias, 
compõe a principal característica geométrica da tradição sona. Tal atributo não 
surge como elemento aleatório, mas vincula-se a gosto cultural pela simetria, iden-
tificada aos padrões de harmonia e beleza das formas na tradição Cokwe.

Mais de 80% dos sona da maior coleção, a de Fontinha (1983), 
são simétricos. Mais ou menos 75% dos sona têm pelo menos 
um eixo de simetria. Amiúde se encontram desenhos na areia 
com simetria dupla, ou seja, com dois eixos de simetria perpen-
diculares entre si. Sona com apenas uma simetria rotacional de 
180º ou de 90º são menos vulgares. A frequência de sona com 
um ou mais eixos de simetria constitui uma expressão da impor-
tância da simetria (axial) como valor cultural. (GERDES, 2012, p.).

Estas características observadas por Paulus Gerdes (2012) nos sona ampliam 
as várias formas de ver as construções dos algoritmos geométricos, não somen-
te como contribuição cultural, mas também como forma de valorização da cultura 
africana nas salas de aula, onde o desenho transmite a ancestralidade de uma tradi-
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ção. Os desenhos sona reproduzem aspectos sociais do seu povo, onde aprender os 
padrões e a linearidade de um desenho é um rito de passagem. É aprender, manter 
e transmitir a cultura do qual faz parte. Segundo Gerdes (2012, p. 24):

Cada rapaz aprende o significado e a execução dos desenhos 
mais simples durante a fase intensiva ‘escolar’(..). Após passar 
pelas fases mukanda e mugonge, os rapazes estão mais maduros 
e começam a aprender os desenhos mais difíceis. O significado e 
feitura dos desenhos mais difíceis é transmitido por especialistas 
– akwa kuta sona (conhecedores de desenho).

Como esclarece Cunha (No prelo) “tais desenhos, realizados diretamente na 
terra ou nas paredes, eram reproduzidos em momentos de encontro e distração, 
junto a fogueira ou sob as árvores” o que desvela os sona como parte da cultura 
lúdica africana. Ao levar para as aulas de matemática esse saber, o professor não 
apenas está contextualizando os produtos simétricos, mas também dando acesso a 
uma herança cultural. O Brasil é o país com a maior população negra fora do con-
tinente Africano, mas muitas práticas e conhecimentos africanos e afro-brasileiros 
nos foram negados pelas políticas coloniais e de branqueamento. Urge reivindicar 
nosso lugar como herdeiros desses saberes ancestrais.

Ademais, trabalhar questões étnico-raciais dentro das escolas é também uma 
tarefa de reconhecimento de autoria, pois muitos conteúdos matemáticos pos-
suem contribuições africanas, como alerta Gerdes (2012):

Podemos concluir que já existem ideias matemáticas originá-
rias do continente africano que são incorporados no ensino da 
matemática no Brasil. No entanto, esta incorporação acontece 
amiúde inconscientemente, implicitamente ou “às escondidas”, 
porque a grande maioria dos professores não conhece a origem 
histórica das mesmas ideias (GERDES, 2012, p. 145)

Dar a conhecer e reconhecer a matemática africana no espaço escolar é uma 
tarefa de justiça histórica. Nesse contexto, é preciso admitir que o ensino de mate-
mática não é neutro e que durante muito tempo também auxiliou na manutenção 
do racismo estrutural da sociedade brasileira. É preciso decolonizar as aulas de 
matemática.

METODOLOGIA

Metodologicamente, a ação se dividiu em três momentos: a pesquisa biblio-
gráfica, a elaboração do material didáticos e a realização da oficina de extensão em 
etnomatemática. Como explicado, o levantamento bibliográfico focou nas contri-
buições da etnomatemática de Ubiratan D’Ambrosio (2009, 2018) e nas pesquisas 
sobre a cultura sona, realizada por Paulus Gerdes (2008, 2010, 2012); bem como 
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nas propostas lúdicas de Zaslavsky (2010). A fase do planejamento, envolveu a ela-
boração de apostilas adequadas as diretrizes da BNCC, além da catalogação de 
algumas imagens dos sona africanos e a construção da sequência didática, articu-
lando cultura e conhecimento matemático.

Importa destacar que oficinas nesta temática (simetria do lusona) foram realiza-
das pelo projeto LAAB de 2012 a 2015, atendendo um público constituído por alu-
nos da graduação (em pedagogia e matemática) e professores da educação básica. 
Tais atividades foram desenvolvidas a partir de um pensar culturalmente significa-
tivo, onde a principal proposta se fundamenta no ensino de matemática articulado 
as relações étnico-raciais dentro e fora da sala de aula.

Na versão elaborada para 2020, além das oficinas de formação, organizou-se 
uma cartilha de atividades matemáticas geométricas a partir dos sona, com exercí-
cios e exemplos, seguindo as orientações da BNCC. As atividades foram desenvol-
vidas por meio de adaptações de questões de livros da educação básica e do ENEM. 
Na organização do material houve a preocupação em manter exercícios “tradicio-
nais” junto ao material elaborado, tanto nos exemplos ao longo da apostila quanto 
na própria tabela de exercícios, o que facilitou o processo de compreensão do con-
teúdo no decorrer do curso.

No planejamento inicial das novas oficinas de 2020, as atividades seriam constru-
ídas e solucionadas em papel quadriculado junto aos participantes, o que ajudaria 
a exemplificar o processo de desenvolvimento matemático de crianças nas séries 
iniciais onde se dá o “ponto de partida” para o desenvolvimento mais complexo do 
pensamento espacial. Contudo, devido a pandemia do COVID- 19 a versão final da 
oficina para 2020 sofreu adaptações em questões de logística, tendo como princi-
pal aliada tecnologias como videoconferência (plataforma Google Meet1) e auxilio 
de software dinâmico (Geogebra2) para apresentação e resolução do conteúdo, o 
que contribui para a simulação de construção e manipulação dos sona, aplicando- 
as transformações isométricas como reflexão, translação e rotação.

A oficina foi ministrada no mês de agosto de 2020, sendo dívida em três en-
contros com 2h de duração cada. O curso contou com a participação efetiva de um 
público diverso de 46 pessoas, entre alunos de graduação e pós-graduação. Em vir-
tude da adoção de recursos tecnológicas de webconferência, o curso pode alcançar 
não somente a comunidade castanhalense, mas também professores de outras 
cidades paraenses e de estados da região central do país, permitindo trocas de 
saberes relevantes.

As aulas ocorreram de forma sincrônica, acompanhando a sequência do mate-
rial elaborado e previamente disponibilizado aos cursistas, em um grupo privado, 
criado em rede social.

1 Serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google.
2 É um aplicativo de matemática dinâmica que combina conceitos de geometria e álgebra 
em uma única GUI. Sua distribuição é livre, nos termos da GNU General Public License, e é escrito em 
linguagem Java, o que lhe permite estar disponível em várias plataformas.
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O primeiro encontro focou na importância da contextualização cultural nas 
aulas de matemática, nos conteúdos de simetria segundo a BNCC, bem como na 
apresentação dos principais conceitos de simetria que devem ser trabalhados no 
ensino fundamental. Esse momento finalizou com a apresentação do jogo de pon-
tos africano julirde3, adaptado da obra de Zaslavsky (2010).

O segundo dia focou de forma mais ampla na cultura Thucokwe e seus sona. Foi 
apresentado os aspectos matemáticos dos sona e algumas técnicas de execução. 
Além disso, foi proposto aos participantes a realização de transformações isométri-
cas (reflexão ou axial, reflexão deslizante, rotação ou radial e simetria de translação) 
utilizando as figuras sona. As transformações foram apresentadas com uso do Ge-
ogebra o que facilitou a visualização dos processos.

O último encontro voltou-se a resolução de problemas de simetria utilizando as 
sona africana. As atividades foram debatidas e solucionadas, refletindo sobre sua 
adequação metodológica para o ensino fundamental.

RESULTADOS E ANÁLISE

A pesquisa bibliográfica e o trabalho de elaboração de recursos e sequências 
didáticas, voltadas ao ensino de simetria culturalmente contextualizada na tradição 
dos sona, culminou na realização de uma oficina pedagógica, ofertada como ativi-
dades da extensão do projeto LAAB.

A atividade teve como público alvo os atuais e futuros professores do ensino 
fundamental. As inscrições ocorreram por meio de questionário eletrônico. Ins-
creveram-se no curso 62 pessoas. Contudo, participaram ativamente 48 cursistas.

Entre os resultados, destaca-se a importância da divulgação de estratégias di-
dáticas pautadas na valorização da negritude, em conformidade com as diretrizes 
da Lei 10.639/03, atualizada pela Lei 11.645/08, visando auxiliar na construção de 
uma educação matemática antirracista. Além disso, o curso permitiu debater so-
bre as possibilidades de contextualização matemática postas pela BNCC. Apesar do 
documento ser passível de críticas, importa destacar a virtude deste pelo foco na 
formação para a convivência com a diversidade cultural e racial, inclusive no ensino 
de matemática, não se alinhando a tradição conteudista e abstrata que durante 
muito tempo reinou neste campo de saber.

O público do curso foi predominantemente feminino, sendo composto por 74% 
de mulheres e 26% de homens. A idade média dos cursistas é de 32 anos, tendo o 
mais novo 19 anos e o mais velho 56 anos. A maioria dos inscritos na oficina, 65%, 
ainda estavam cursando a licenciatura. Os demais são professores com a gradua-
ção concluída e, em alguns casos, com pós-graduação. As áreas de formação dos 
participantes dividem-se em pedagogia, matemática, educação física e educação 
do campo.

3 “De um modo geral, o diagrama do julirde (a malha de pontos) é desenhado na terra e 
finalizada com a ajuda de um graveto ou com o uso das pontas dos dedos.” (CUNHA, 2021, No prelo)
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As atividades foram bem avaliadas pelos cursistas, incluído o material didático 
criado para o curso, onde constam atividades que podem ser resolvidas por crianças 
do 3º ao 9º ano. Os participantes debateram sobre a adequação dessas atividades 
à faixa etária e ao ano cursado pelo aluno. Nesse contexto, analisou-se a impor-
tância de recursos apropriados para o ensino de simetria para crianças como o uso 
de espelhos, desenhos, jogos, obras de arte, ladrilhos, malha quadriculada, malha 
pontilhada e software geométricos.

Os participantes avaliaram o curso como relevante, principalmente pela lacuna 
de formação indicada pela maioria desses. Assim, apesar das licenciaturas terem 
que, obrigatoriamente, obedecer as orientações da LDB, de valorização da história 
e cultura africana e afro-brasileira, bem como seguir as orientações da BNCC, que 
inclui a área de geometria como componente obrigatório do ensino de matemática 
e a simetria como conteúdo relevante e transversal dentro deste item, o que se 
observou foi a ausência de formação (inicial ou continuada) dos cursistas.

Nesse contexto, 54% dos participantes indicou não ter cursado nenhuma dis-
ciplina na licenciatura que enfatizasse a valorização da negritude ou trabalhas-
se aspectos da cultura africana que pudessem ser usados para contextualização 
matemática. Além disso, 47% não conhecia os conteúdos geométricos e culturais 
abordados na oficina, em especial os oriundos do curso de pedagogia, o que é pre-
ocupante pois o professor pedagogo atua nos anos iniciais do fundamental (1º ao 
5º ano), se constituindo no alfabetizador matemático. O pensamento geométrico 
e a percepção das simetrias compõem o universo da linguagem e, portanto, da 
alfabetização matemática, devendo integrar os saberes dos docentes, pois não se 
pode ensinar o que não se sabe.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As ações extensionistas desenvolvidas pelo projeto LAAB, se constituem em um 
trabalho importante de divulgação dos saberes matemáticos oriundos do conti-
nente africano, avançando na proposição de práticas pedagógica antirracistas e 
que respeitem os direitos humanos, além de cooperar para o cumprimento das Leis 
10.639/03 e 11.645/08, e para a materialização das orientações da BNCC, em espe-
cial a valorização da diversidade.

No mesmo sentido, as ações de formação em etnomatemática expressam a rea-
lização do tripé da formação universitária: ensino, pesquisa e extensão, cumprindo 
com o objetivo da universidade como bem público. Por fim, a utilização de jogos 
africanos na aula de matemática também busca enfatizar a importância do lúdico no 
ensino e aprendizagem escolar, retirando a cara “de bicho papão” que muitas vezes 
ainda paira sobre o ensino de matemática. O lúdico e a etnomatemática dialogam 
nessa empreitada pois, como sintetiza Melo et al (2011) essa perspectiva “valoriza 
a diversidade cultural e desenvolve a criatividade”.
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LITERATURA DANÇA E CRIANÇA:  
POR UMA AÇÃO INTERDISCIPLINAR

Monique Oliveira Correa
Renato Mendonça Barreto Silva

“A Serrinha é um quilombo e 
pra Tia Maria do Jongo eu peço a benção"1

(Lazir Sinval)

O complexo da Serrinha é uma comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro, no 
bairro de Madureira, que reforça seus laços sociais e territoriais através do samba, 
do jongo, do funk, da capoeira e de outras formas de se escrever no espaço e para 
além dele. O imaginário cultural da comunidade também é manifestado através 
de grandes nomes que estão nas placas das ruas, nos títulos das escolas e nas ima-
gens estampadas nos muros. Entre estes nomes estão Vovó Maria Joana, Mestre 
Darcy do Jongo, Mano Décio da Viola, Tia Eulália, Silas de Oliveira e Tia Maria do 
Jongo. A construção geográfica do local acontece em total consonância com a sua 
construção histórica, e em total acordo com as batidas, palmas, pisadas e palavras 
que declaram o quão vivas são as raízes ancestrais da diáspora africana presente na 
Serrinha.

Destacamos então que o cotidiano sócio espacial inspira e exemplifica ações 
de caráter transcendentes ao disciplinar, o que naturalmente contextualizamos 
no nosso espaço de atuação denominado Casa do Jongo da Serrinha, um lugar de 
circulação de memórias. Buscamos dialogar com as crianças da Casa, a partir do en-
contro entre Dança e Literatura, compreendendo que as artes não se dão de forma 
dividida, isto é, elas se atravessam e se complementam. Primeiramente entendemos 
que a Serrinha mantem a sua ancestralidade viva de várias formas, em seguida ca-
minhamos para dentro para pensarmos as nossas referências, com o objetivo de 
dar continuidade ao movimento de retorno que a comunidade já faz, consciente e 
inconscientemente.

Procuramos enriquecer nossa prática pensando em figuras que representam esta 
integração não só entre as artes mas que também se integram ao dia a dia das 
crianças: Lazir Sinval e Celso Marinho são representações artísticas do cotidiano 
da Serrinha e fazem parte das memórias vivas que circulam no ambiente da Casa. 
Lazir Sinval é jongueira, cantora e compositora, Celso Marinho, é poeta, jonguei-
ro e compositor; ambos manifestam suas narrativas através de seus corpos-tex-
tos-danças confirmando a pluralidade indissociável das artes que se manifestam 

1 “Vista Forte” (2011). In: CD das comunidades jongueiras do Rio de Janeiro.
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na comunidade. Trazemos ao processo também os conhecimentos de Conceição 
Evaristo, escritora e professora aposentada do município do Rio de Janeiro. Con-
ceição constrói suas obras fundamentada em sua experiência de mulher negra afro 
diaspórica e em conjunto com as experiências coletivizadas. As referências escolhi-
das intitulam as obras selecionadas para o processo aqui descrito e também nos 
auxiliam na estruturação metodológica do mesmo, uma vez que acreditamos que 
os autores mencionados contribuem com seus trabalhos nas atividades práticas e 
também apresentam a nós, educadores, maneiras de lidar com e elaborar o proces-
so de criação artística e de ensino e aprendizagem.

Para a construção da metodologia que nos acompanhou neste trabalho nos 
pautamos na escrevivência, cunhada por Conceição Evaristo. Embora tenha dado 
nome ao termo, é um processo que pode ser visto nas obras de vários autores e au-
toras da localidade de Madureira, como nas de Celso Marinho e Lazir Sinval. Gostarí-
amos primeiro de discorrer sobre este termo, que muito mais é do que um simples 
conceito e não se esgota em poucas palavras, entretanto, tentaremos nos utilizar de 
algumas que possam expressar a forma com a qual nos relacionamos com os sujei-
tos envolvidos. Entendemos que a escrevivência é composta por duas ideias, a de 
experiência e a de invenção. As obras de Conceição Evaristo, como a própria autora 
confirma, nascem de suas experiências individuais e coletivas, e estas, assim como 
as artes, não se manifestam separadamente. Entender a importância da experiên-
cia das populações marginalizadas (pretas) é entender o valor real de nossas vidas, 
a arte então se encaixa aqui como  uma  forma  de  conexão  a  sentidos  ancestrais 
e no caminho de retorno trazemos em nosso corpo-texto-dança o caráter de pre-
sença. Para a autora, este processo é uma escrita de dentro para dentro: falamos 
de um lugar que é nosso. Isto resulta em um impacto positivo à auto estima cole-
tiva negra, uma vez que narrar a própria história é se ler e contar de uma forma 
diferente, é caminhar ao centro das nossas próprias narrativas e reformulá-las com 
os nossos próprios arranjos, afirmando, assim, a nossa identidade afro brasileira. 
Somente é possível caminhar verdadeiramente no presente se nossos passos nos 
levam para trás, para o que e quem vieram antes e nos traz até o agora.

O outro aspecto que perpassa a ideia da escrevivência é a invenção, e os dois es-
critores da Serrinha também adicionam aos seus trabalhos este componente. Lazir 
relata que ao criar imagina cenas, histórias e rostos que dêem cor e sentido às suas 
canções. A autora carrega sua experiência de mulher jongueira e os conhecimentos 
de seus mais velhos, e se abre à sensibilidade de fantasiar, apagando as linhas que 
separam ficção de realidade. Celso caminha na mesma direção que a jongueira: Ma-
dureira, em especial a Serrinha, ilustra seus sambas, jongos e poemas, deste espaço 
então surge a sua narrativa que também se mistura às suas imaginações e confere o 
caráter (também) criativo às suas obras. Conceição Evaristo declara a importância 
da criatividade no fazer artístico e afirma que a invenção está na estrutura de seus 
fazeres: “Invento sim e sem o menor pudor. As histórias são inventadas, mesmo 
as reais, quando são contadas. Entre o acontecimento e a narração do fato, há um 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

408

espaço em profundidade, e é ali que explode a invenção”. Segundo a escritora, in-
ventar é cobrir lacunas históricas e a arte nos possibilita completar estes vazios com 
a nossa imaginação fazendo assim com que passado e presente entrem em con(fu-
são)2.

AS EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS E NOSSAS REFERÊNCIAS

Inventividade move inventividade. Nas oficinas/Nos laboratórios3 trabalhamos 
com textos dos três autores mencionados. Os textos foram apresentados de forma 
separada, porém, os pontos de encontro entre os autores são tantos que mesmo 
separados suas obras dialogam entre si e também

com as realidades locais. Conceição Evaristo se uniu à nossa discussão por meio 
de dois de seus textos, o conto Os pés do dançarino4 e o poema Vozes Mulheres. O 
conto apresenta a história de Davenir, um menino que nasceu na cidade chamada 
Dançolândia, tinha uma inigualável habilidade para a dança e desde criança era 
apoiado pela família, era considerado como a pessoa que “dançava com as almas 
nos pés” (p.41) e ficou mundialmente conhecido através da sua arte.

Após anos fora de sua pequena cidade, Davenir retorna para ser homenageado, 
ele fez com que Dançolandia fosse internacionalmente reconhecida no cenário da 
dança, no entanto, havia algo diferente no dançarino dos cabelos crespos. Movido 
por uma grande vaidade, deixou de reconhecer as pessoas mais velhas de sua região, 
ignorou três sábias velhas e somente pensava nas luzes e holofotes em sua homena-
gem.

E, à medida que descia as escadas e seguia o caminho, uma dor 
estranha foi invadindo seus membros inferiores. Foi tomado 
também por um desesperado desejo de arrancar os sapatos que 
lhe pareciam moles, bambos e vazios de lembranças em seus 
pés. Susto tomou ao puxar os sapatos, quando sentiu as meias 
vazias. Deu pela ausência dos pés que, entretanto, doíam. Nesse 
mesmo instante recebeu de alguém da casa um recado da Bisa, 
a mais velha das velhas. Os pés dele tinham ficado esquecidos 
no tempo, mas que ficasse tranquilo. Era  só  ele  fazer  o  cami-
nho  de  volta,  para  chegar novamente ao princípio de tudo 
[Grifo nosso]. (pp.43-44).

2 Conceição Evaristo assina esta grafia para o vocábulo “confundir”. Ver a introdução de Becos 
da Memória, romance da autora publicado pela primeira vez em 2006.
3 Os encontros aconteceram em forma de discussões em roda, nas quais as crianças/jovens 
de 5 a 18 anos compartilhavam as suas experiências individuais e coletivas. Os laboratórios de Dança 
e Literatura aconteciam ao mesmo momento porém em espaços diferentes da Casa. As oficinas de 
Dança abrigava um público de 5 a 12 anos e as de Literatura, de 10 a 18 anos. Apesar de se situarem 
em espaços distintos, as práticas e as discussões com as crianças/jovens aconteceram a partir de 
trocas entre os autores do presente artigo, o que possibilitou o desenho deste projeto tendo em vista 
a confluência entre Dança e Literatura.
4 Presente no livro Histórias de Leves Enganos e Parecenças (2017).
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As crianças da comunidade reproduziram a história de Evaristo através de de-
senhos em folhas A4, a imagem do menino negro e a presença do tambor eram 
figuras que surgiram naturalmente nas produções. Debatemos sobre os valores 
ancestrais e o respeito as(o) mais velhas(o) e nomes de referências da comunidade 
como Mestre Darcy e Tia Maria foram prontamente lembrados. Atuamos no tocan-
te do “fazer o caminho de volta”, no sentido circular das rodas de jongo e como se 
faz importante honrar a ancestralidade. Utilizamos o conto para contextualizarmos 
aspectos do cotidiano das(o) pequenas(o) jongueiras(o). Desta forma as crianças 
(re)mapearam as figuras ancestrais da comunidade, recolhendo os nomes das per-
sonalidades do samba e do jongo e que estão localizadas em nome de ruas, escolas 
e com imagens estampadas nos muros. Nomes que se transformaram em gestos e 
gestos em dança.

O poema Vozes Mulheres foi abordado pensando no sentido do ontem-hoje-ago-
ra integrado às experiências das mulheres que desde as suas partidas de África 
permanecem sendo conjugadas no tempo presente. Buscamos atentar as crianças 
sobre a conexão com o passado, tentando levar os nossos olhares às vidas e aos sen-
timentos que sobrevivem a quaisquer tentativas de apagamento. O poema de Eva-
risto nos possibilitou refletir sobre a criança que tem a sua infância perdida, sobre 
o cumprimento das ordens dos “brancos-donos de tudo”5, sobre o que sentimos 
diante das opressões, e sobre a habitação e construção física e simbólica das fave-
las. Também trouxemos às nossas conversas o poder da nossa voz e como falamos 
por nós e por todas as outras e outros que nos antecedem, entendendo que nosso 
corpo é a nossa língua universal e falamos não só por nossas bocas mas que a voz 
da nossa ancestralidade ecoa de forma ampla através das nossas manifestações cor-
porais.

Ainda nos fundamentando neste texto, analisamos o papel das mulheres na 
atuação da permanência dos saberes e memórias ancestrais. Procuramos pensar 
em mulheres do convívios das crianças que simbolizassem o apagamento entre 
as linhas do passado e presente, trazendo em suas histórias e práticas de vida os 
aspectos vivos da diáspora africana. Falamos sobre mães, avós, tias, amigas, pro-
fessoras e outras representantes que marcaram a vida das crianças. Neste movi-
mento, partimos desta obra de Conceição Evaristo para pensar a Serrinha e nisso 
voltamos para dentro, para o lugar e para as figuras que compuseram ricamente a 
identidade das crianças, tendo em mente que o coletivo, não importando se está 
distante cronologicamente ou não, nos influencia na construção do nosso ser.

Pensando em mulheres que mantém a nossa voz em constante ressonância, 
Lazir Sinval se apresenta como uma das figuras que constituem este vasto grupo. 
Nascida no Rio de Janeiro, cresceu rodeada de referências e histórias da morro da 
Serrinha e essa relação marca profundamente as suas obras. Sinval é compositora, 
cantora, bailarina e professora de jongo. A sobrinha de Tia Maria do Jongo nos 

5 “A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos-donos de tudo.” - Trecho do poema 
Vozes Mulheres.
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encanta com as histórias de seus mais velhos contadas desde a sua infância e nos 
mostra a grandeza do Jongo e a riqueza dos saberes de nossos ancestrais. Por fazer 
arte de forma tão integrada, compreendemos a importância da poeta-cantora-dan-
çarina como uma representação da união entre dança e literatura. Para além, Lazir 
Sinval também é uma referência do cotidiano das crianças e uma representação 
da escrevivência.

Além disso, outro ponto que nos conecta à Sinval é a relevância da mulher na 
escrita, escrita essa que acontece no papel e no espaço, sendo cantada, contada 
ou dançada. Assim, direcionamos o nosso pensamento, junto ao dos jovens, para a 
necessidade política da mulher negra em relatar o que apenas os seus olhos vêem 
e seus corpos sentem, escrevendo as suas trajetórias em primeira(s) pessoa(s). Nos-
sa intenção foi estimular no grupo, entendendo que somos também parte deste 
grupo, o impulso para o fazer artístico feminino, objetivando a adesão de cada vez 
mais mulheres no ao hábito de documentar através das artes as suas vivências.

Nos centremos então nesta composição de Lazir Sinval, Preta Velha Jongueira. 
Na canção a relação com a preta velha (“vovó”) é descrita pelo dançar jongo, ou 
seja, é na roda de jongo que a conexão entre o hoje e o antes se manifesta. Lance-
mos nosso olhar sobre a forma como a vovó chega na roda: “Preta Velha Jongueira, 
meu caxambu6 está lhe chamando./Sinto a poeira do chão levantando/com seu 
tabiado7”. Lazir con(funde) aqui não só o tempo mas também os nossos sentidos, 
unindo o toque no tambor, os pés no chão de terra e o canto de chamamento para 
as nossas ancestrais. Em seguida a compositora nos mostra a cena da chegada da 
Preta Velha para abençoar o andamento da roda: “Minha vovó benzeu o tambú, 
vai caminhando para tabiar”. No Jongo os mais velhos são os que abrem a roda, en-
tão, em sinal de respeito aos nosso ancestrais, saudamos os pretos e pretas velhas 
nos primeiros pontos cantados e tocados para que eles e elas nos dêem a permis-
são para o seguimento da roda.

Em Preta Velha Jongueira, Lazir Sinval declara um canto de retorno. A palavra 
“vovó” é repetida algumas vezes como marca da presença das pretas velhas. A 
repetição também nos mostra como nós trazemos de volta a energia ancestral 
destas mulheres para as rodas de jongo, desta forma, afirmamos como a mulher é 
vista num lugar de importância, de existência e resistência, distanciando-se das vi-
sões mais comuns eurocêntricas e de fato retornando aos nossos ensinamentos de 
origem. A preta velha é apresentada por Lazir Sinval como uma figura de respeito 
em sua comunidade, ela é valorizada pelo seu grupo. Portanto esta mulher nos faz 
refletir sobre a figura feminina, nos impulsionando a compreender a imagem das 
mulheres negras a partir da nossa ancestralidade.

Aproximadamente meio século é o tempo em que Celso Marinho vive na comu-
nidade da Serrinha, especificamente no Beco Novaes, a singeleza dos seus escritos é 
um exemplo para as crianças sobre o exercício da intelectualidade para além do le-

6 Os tambores do jongo da Serrinha: Tambu, Caxambu e Candongueiro
7 As pisadas no chão marcando os passos de jongo.
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tramento, escrever pela norma não culta, nunca descreditou sua habilidade de “ler 
o mundo”. E é sobre a habilidosa leitura do entorno que Celso se debruça. Sempre 
atento aos acontecimentos na comunidade, suas composições musicais variam en-
tre sambas e jongos, seus contos e poesias utilizam a linguagem da comunidade.

Tia Maria, tem em qualquer lugar/ mas Maria, tia de todos nós, 
só tem cá, no Jongo da Serrinha./ Ela é de muita paz, não é de 
mironga/ Ela canta, ela dança, mas pede que a roda só comece 
depois que se reze/ Ela explica que muitos dos nossos antepas-
sados quando iam pra roda, pra dançar, cantar e se comunicar, 
era com muito lamento e tristeza no coração; A reza é pra dar luz, 
direção e paz/Para aqueles que querem voltar, só rodar, só rodar.8

Aqui Marinho apresenta novamente para seus próximos a necessidade do re-
torno, do voltar para encontrar. O convívio com Tia Maria do Jongo sempre foi um 
exercício de sentar e escutar, a descrição da sabedoria da Tia é um exercício de 
reatualização de princípios filosóficos jongueiros para os mais novos da localidade. 
E foi pensando nisso que trabalhamos com as crianças o poema de Celso Marinho, 
que também nos convida a escuta de sua vasta sabedoria. Em nossos laboratórios, 
pensamos nas obras de Celso Marinho, junto às crianças da Casa, como um meio 
de retorno aos nossos antepassados pré diáspora e este caminho de volta, como 
Celso muito bem ilustra, se inicia no retorno ao lugar, à Serrinha, às suas histórias, 
ensinamentos e aos sujeitos que constroem estas narrativas.

CONCLUSÃO

Notamos então que as experiências individuais e coletivas, assim como passado 
e presente, e as múltiplas maneiras de se fazer arte, não estão de qualquer forma 
separados. Con(fundir) Literatura e Dança é a base para este trabalho, que se apoia 
no conceito de escrevivência. Para tal nos relacionamos com obras da escritora Con-
ceição Evaristo e também com as dos artistas Celso Marinho e Lazir Sinval, uma vez 
que em nossa análise percebemos como os seus corpos-textos-danças nos condu-
zem às nossas

experiências ancestrais.
Lazir Sinval nos lembra das pretas velhas e nos impulsiona olhar e compreender 

as mulheres negras a partir de uma perspectiva afrocentrada, um convite à refor-
mulação do imaginário acerca do feminino no ocidente. No mesmo passo, Celso 
Marinho nos faz refletir sobre o quanto as normas gramaticais não configuram o 
tamanho de nossos saberes, e ultrapassa os muros linguísticos nos ensinando a ler 
as histórias que surgem de forma espontânea no morro da Serrinha. Conceição Eva-
risto caminha ao encontro dos dois autores, unindo passado e presente, individual 

8 O poema de Celso Marinho não se encontra registrado de forma escrita, apenas em suas 
palavras, marca da oralidade e da sua importância na permanência de nossas histórias.
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e coletivo, nos fazendo compreender a importância de nossas experiências como 
forma de reconstruir nossas narrativas. A autora nos estimula a compreendermo-
-nos como autores de nossas próprias histórias, assim como Celso Marinho e La-
zir Sinval que também cantam e contam as memórias dos seus. É nessa reescrita de 
retorno que surge o rearranjo das narrativas dos povos afro diaspóricos e também 
de suas identidades. No dançar de palavras e na reescrita de nossos corpos negros 
fundamentamos a nossa prática.
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RAÍZES DECOLONIAIS PARA UMA EDUCAÇÃO 
DO SENSÍVEL: REFLEXÕES SOBRE FORMAÇÃO 
DOCENTE
Marília Renata Félix Rodrigues

poesia não se tolhe poesia se adequa no tempo-espaço
momento exato que quiser

me colhe todo dia
das brechas da inércia germinando 

o pensamento plantando autonomia
põe para fora ansiedade saudade e alegria

ódio, dor e tristeza em forma de melodia
dança com o vento

faz curva em bocas secas recebe olhar atento
pra entender o que queria

cadenceia o dia-a-dia se perde na esquina
buscando as entrelinhas daquilo que fez esquiva

tolher é mais complicado por quê meu corpo
voz e passos é tudo poesia.

Poetisa: Marília Renata

INTRODUÇÃO

Esta pesquisa nasce de inquietações teórico-metodológicas em torno de práti-
cas sensíveis de educação, por ora, essas inquietações são interligadas ao trabalho 
de conclusão de curso e derivam de tentativas de aplicação dessas práticas nos es-
tágios curriculares e no Programa de Iniciação à Docência - PIDIB no período entre 
2018 e 2019. Apesar das referências que utilizo para caracterizar essa Educação 
do Sensível (DUARTE JR., 2001; FERREIRA, 2018) adotarem como base os estudos 
fenomenológicos de Merleau-Ponty, durante o período dessas vivências, o tema 
foi sendo entrelaçado com minha formação acadêmica, docente e pessoal e de 
maneira inevitável aos estudos pós-coloniais e decoloniais. A importância dessa 
pesquisa é trazer as sensibilidades para o centro do debate científico e educacional 
no intuito de contribuir crítica e teoricamente com as discussões em torno dos 
sistemas de ensino, das políticas educacionais, dos espaços de formação docente 
e das tentativas de construção de outros projetos de sociedade, fincados no com-
bate das desigualdades e na desnaturalização do processo de desencantamento 
que assola todos os âmbitos da vida social. O desenho de pesquisa em questão foi 
de modalidade exploratória, vista como eficiente na tentativa de suscitar reflexões 
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que possam responder às perguntas: considerando a realidade pós- colonial, se-
ria a educação do sensível um caminho para o reencantamento (SIMAS; RUFINO, 
2020)? E claro, por que conceber a educação do sensível em raízes decoloniais? 
Tendo como objetivo principal refletir sobre a incorporação de práticas sensíveis 
da educação, este artigo utiliza a sociologia escolar e a experiência poética como 
aliadas na análise dessa problemática e também como meios de aplicação dessas 
práticas. Ou seja, a sociologia escolar é vista como um possível espaço para in-
corporação dessa prática através do exercício da imaginação sociológica (MILLS, 
1975)1, a qual, por sua vez, considero a dimensão sensível do ensino dessa discipli-
na. A experiência poética é pensada aqui como parte de nossa existência no mundo 
e consequentemente de nossa construção educativa com base em Ferreira (2010). 
Todavia, essa experiência tem sido aniquilada pelo paradigma do desencantamen-
to, ou seja, necessita do auxílio da dimensão do encantamento para reavivar-se. 
Como afirmam SIMAS & RUFINO (2020), encantamento: “[...]vem sendo ao longo 
do tempo trabalhada como uma gira política e poética que fala sobre outros modos 
de existir e de praticar o saber.” (p.4).

O conceito de encantamento, exprimido pelos autores como “ [...] política de 
vida plantada nas margens, capoeiras, sambaquis, quilombos, mangues, sertões, 
gameleiras, esquinas e matas daqui” (p.12), tem papel fundamental nesse escri-
to por nos encaminhar a pensar na construção cotidiana de uma política de vida, 
onde essa gira aconteça também nos espaços de formação e exercício docente. A 
política de mortandade, escassez e desencantamento usufrui do esquecimento e 
aniquilação da vivacidade “[...] como esferas presentes nas mais diversas formas 
que integram a biosfera” (p.8).

Outro conceito essencial a discussão travada aqui é o de lugar de fala (RIBEIRO, 
2017) onde a autora constrói um pensamento sobre como o locus social de um 
determinado grupo vai restringir oportunidades. Ribeiro vai discernir que “o falar 
não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir” p. 64, a partir 
dessa dimensão é possível visualizarmos encruzilhamentos entre este conceito e 
a epistemologia das existências cunhada por Milton Santos (2007), todavia, essa 
discussão vai ser mais bem exposta abaixo. De volta à obra O que é lugar de fala?, 
é importante reflexionar sobre como esse lugar não deve ser reduzido as vivências, 
pois, apesar de impactar nos indivíduos de maneira subjetiva e até psíquica vai tra-
tar muito mais de uma leitura acerca de “como as opressões estruturais impedem 
que indivíduos de certos grupos tenham direito a fala, à humanidade” p.67.

A partir do exposto acima, apresento nos tópicos abaixo um traçado sobre a 
educação do sensível enquanto processo de (re)encantamento do mundo e logo 
em seguida trago a discussão de Milton Santos para pensar bases epistêmicas para 
uma pedagogia decolonial.

1 Conceito cunhado pelo sociólogo estadunidense Charles Wright Mills em 1959, onde o mes-
mo afirma que “Ter consciência da ideia da estrutura social e utilizá-la com sensibilidade é ser capaz 
de identificar as ligações entre uma grande variedade de ambientes de pequena escala Ser capaz de 
usar isso é possuir a imaginação sociológica. ” (p.17).
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EDUCAÇÃO DO SENSÍVEL: REEDUCAR OS SENTIDOS PARA 
REENCANTAR O MUNDO

Em análise sociohistórica, é possível compreender que a modernidade tem a 
colonialidade2 e a Educação como dois de seus tentáculos, que lhe ajudam a se 
entrelaçar com as especificidades de cada realidade. O processo de construção 
moderna dos sujeitos e do mundo como é retratado em diversas autoras/es das 
Ciências Sociais desencadeou o processo de desencantamento, este possui estra-
tégias, políticas e normas que levam ao agravamento da colonização dos corpos, 
inclusive, foi assim constituída a nação brasileira.

As inúmeras violências explícitas e físicas provocadas pelo poder colonial não 
são as únicas formas de desencante, este se alimenta de sutilezas e vem se apri-
morando na tentativa de manter o projeto colonial no rumo certo. Diante disso, é 
preciso recordar o corpo enquanto fonte primeira de significação, afinal, a cons-
trução da percepção é baseada em pessoalidade e corporeidade3. Logo, percepção 
equivale a princípios, remete ao processo de socialização; estrutura-se através de 
processos de significação e compreensão, depende da necessidade e expectativa 
de cada pessoa, bem como suas especificidades e saberes já corporificados –guar-
dados na memória do corpo. Através dessa corporeidade, os conhecimentos sensí-
veis e intelectivos se fundam.

A educação do sensível nada mais significa do que dirigir nos-
sa atenção de educadores para aquele saber primeiro que veio 
sendo sistematicamente preterido em favor do conhecimento 
intelectivo, não apenas no interior das escolas mas ainda e prin-
cipalmente no âmbito familiar de nossa vida cotidiana. (DUARTE 
JR., 2001; p. 15)

A proposta é a construção de um ambiente composto por responsabilidades 
mútuas, co- presenças e co-participações no processo de ensinagem, abarcando 
sem esforço as outras discussões aqui trazidas, uma vez que a naturalidade de uma 
abordagem sensível perpassa também o desafio da desnaturalização do mundo 
social presente na sociologia escolar. Fincada na reflexão acerca da importância do 
mundo vivido na construção do inteligível, esta concepção de educação abarca o 
sensível como aquilo que os sentidos podem perceber, compreendendo que todo 
conhecimento tem origem nos processos sensíveis do corpo. Em outras palavras, 
é a ação corporal que fornece o significado e o sentido do mundo. Numa proposta 

2 Aqui não irei aprofundar a discussão acerca das diversas dimensões da colonialidade, mas 
corroboro com o pensamento do sociólogo peruano Aníbal Quijano ao pensar a colonialidade do po-
der, saber e ser enquanto procedimento basilar da modernidade. Esta discussão se encontra no livro 
Ensayos en torno a la colonialidad del poder.
3 A definição dessa noção encontra-se na página seguinte.
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sensível de educação há reivindicação de ato criativo, de exercício da criatividade, 
de vivência das possibilidades que foram usurpadas, de retomada dos sentidos e 
do estado poético. Busca-se potencializar sentires que foram anestesiados diante 
de processos sociohistóricos que silenciaram determinados corpos ao passo que 
deram escuta a outros. A manutenção desta disparidade é a base da estrutura so-
cial colonialista eurocêntrica vivenciada até hoje, sendo caracterizada pela moder-
nização da humanidade no seio de sua essência, cotidiano, corporeidade, baseada 
no cartesianismo que com seu lema “penso, logo existo” esqueceu de caracterizar 
explicitamente os indivíduos que estavam autorizados a existir pelo simples fato 
de pensar.

Como caminho à estas reivindicações faz-se a necessidade de pleitear dentro 
dos espaços formais e informais práticas educativas para o sensível, tendo a arte-
-educação –ligada ao saber estésico- como grande aliada nessa busca, podendo ser 
aplicada por meio de múltiplas ferramentas do dizer, sentir e representar. Músicas, 
poesias, danças, experiências de vida surgem como ferramentas didáticas frente 
a insistência da noção bancária de educação, a qual ainda compreende a/o estu-
dante como tábula rasa prestes a ser preenchida pelo sujeito do ensinar. Assim, 
argumento que essas ferramentas possibilitam abarcar a dimensão interacional do 
ambiente educativo e a convivência entre diversos saberes. Distante de esperar 
que a educadora destine aulas explicando a estrutura de um poema, a construção 
de uma melodia ou os fundamentos do teatro, mas numa breve exposição pare-
ce-me possível explicar um bocado dessas estruturas. A prática dessas linguagens 
pode também ser concomitante a uma redação sobre sua realização e o processo 
criativo: quais conceitos sociológicos foram utilizados? Quais teorias abarcam o 
tema trabalhado? Enfim, a mescla de linguagens me parece facilitar à educadora 
uma futura avaliação. O saber sensível (ou estésico) consiste em sentir antes de 
reflexionar, ou seja, estar em contato pleno com a realidade antes de procurar abs-
trair; calhando num diálogo com o ensino da sociologia, a partir deste saber parece 
mais possível falar da prática de uma imaginação sociológica visto que diante da 
realidade muitos e muitas passam por processos de distanciamento de si, embuti-
do nas trajetórias escolar e de vida. A vivência poética surge como grande aliada no 
processo de reencantamento ao iniciar experiências estéticas e poéticas, que pos-
suem caráter existencial por incluir estesia e poesis como parte do ser no mundo.

POR UMA PEDAGOGIA DECOLONIAL PAUTADA NA 
EPISTEMOLOGIA DAS EXISTÊNCIAS

Interligar o ato de ensinagem ao ato de sensibilizar-se ao outro e vice-versa, 
é dizer que apesar do status impregnado historicamente nos corpos subalternos, 
estes podem e devem falar com toda consciência de si que carregam. Aqui pauto 
essa prática na epistemologia da existência cunhada por Milton Santos (1996) onde 
o autor pensa o indivíduo enquanto ser existente, um ser em ato, que compartilha 
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com todos os outros o fato de estarem existindo. Neste mesmo artigo Santos su-
gere que podemos trabalhar três dimensões humanas, da ordem e da ação, sendo 
elas corporeidade, individualidade e socia(bi)lidade, abrindo caminho para pensar o 
corpo enquanto escala geográfica, significando dizer que ele é espacialidade, fluxo 
comunicativo, uma geografia própria dentro do espaço geográfico. A corporeida-
de, dimensão objetiva que trata da realidade do corpo humano – nossa lugaridade, 
a forma como nos impomos e recebemos a realidade globalizada a qual estamos 
submetidas– apesar de ser uma dimensão física, transpassa a construção subjetiva 
dos indivíduos. Essa dimensão é essencial pois é necessário construir espaços onde 
o corpo possa falar e não mais, falarmos pelo corpo. Individualidade e socialidade 
são dimensões subjetivas, a primeira tem que ver com as diversas consciências que 
construímos ao longo da vida, “ [...] consciência do mundo, consciência  do  lugar,  
consciência  de  si,  consciência  do  outro, consciência  de  nós.” (p.5).

A socia(bi)lidade é, portanto, a dimensão da convivência humana, é o fenômeno 
de estar junto que, para o autor inclui e é incluído pelo espaço. Há inclusive uma 
relação entre essas três dimensões que vai também definir a cidadania, ajudando 
no estudo espacial do cotidiano e a pensar aqui construção de lugar de fala a partir 
da ecologia dos saberes, proposta por Boaventura de Souza Santos (2007).

Milton Santos escreveu pensando uma proposta para uma nova geografia; mas 
há uma nítida conexão com a sociologia e também traços de decolonialidade, o 
que levam a pensar esta epistemologia como alicerce de uma prática pedagógica 
decolonial visto que toda pedagogia possui base epistêmica. Atentemos agora à 
noção de “ecologia dos saberes” e à reflexão sobre diversidade epistemológica e 
diferenciação de conhecimentos para além do científico; busca-se, porém, com-
preender como se dá a construção dos indivíduos com base no que o autor chama 
de vivência a partir de um pensamento pós-abissal, caminhando no sentido con-
trário ao desperdício das experiências dentro do campo educacional e escolar. A 
ecologia dos saberes, assim como a epistemologia das existências discutem a im-
possibilidade de uma epistemologia geral, unificadora de seres e saberes.

A realidade pós-abissal descrita pelo sociólogo como uma linha tênue entre dois 
mundos possui regulação-emancipação como pilares. Enquanto Estado, mercado 
e comunidade4, estão no pilar da regulação; racionalidade estético-expressiva, ra-
cionalidade cognitivo-instrumental e racionalidade moral-prática estão no pilar da 
emancipação. Todavia, a colonização do segundo pelo primeiro cria formas diver-
sas de justificar a colonização do séc. XXI, sendo uma delas a exclusão de outros co-
nhecimentos (que não constituem se quer o outro lado da linha) em detrimento da 
crença cega na ciência ocidental como verdade única. Essa exclusão transforma-se 
em inexistência nas mais diversas esferas do mundo social, a ecologia dos saberes 
compreende que todos os conhecimentos possuem limites internos e externos e 
não descarta a ciência moderna ocidental como parte disso, mas estendendo o 

4 Este último é subalternizado pelos outros.
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reconhecimento de limites à esta pauta seu uso contra hegemônico. Como afirma 
o autor:

...as formas de conhecimento hegemónico só conhecem os li-
mites internos, portanto, o uso contra hegemônico da ciência 
moderna só é possível através da exploração paralela dos seus li-
mites internos e externos como parte de uma concepção contra 
hegemônica de ciência. É por isso que o uso contra hegemônico 
da ciência não pode limitar-se à ciência. Só faz sentido no âmbi-
to de uma ecologia de saberes. p.24.

O conhecimento é entendido enquanto intervenção no mundo, e medido atra-
vés da intervenção que proporciona na realidade, distinguindo objetividade analí-
tica de neutralidade ético- política as asseguram numa avaliação igualitária diante 
da diversidade. Buscando promover uma co-presença, “[...] expande o carácter 
testemunhal dos conhecimentos de forma a abarcar igualmente as relações entre 
o conhecimento científico e não científico, alargando deste modo o alcance da 
intersubjetividade como interconhecimento e vice-versa” (SANTOS, 2007: p.25). A 
relação entre conhecimento e autoconhecimento é instigada com mais afinco na 
Ecologia dos Saberes, pois,  se  reconhece  que  todo  conhecimento  é  considerado  
autoconhecimento. Como todo modelo de educação possui pressuposto epistê-
mico como princípio político- pedagógico, demarco a ecologia dos saberes como 
práxis de uma epistemologia das existências; como possibilidade de princípio para 
o modelo de educação pautado nas sensibilidades.

Considerando a construção de uma ecologia dos saberes enquanto necessidade 
latente em uma realidade escolar pós-colonial como a que é performada no Nor-
deste do Brasil – lugaridade de onde falo—, que aglutina saberes distintos, mas os 
elimina dentro do ambiente de educação-formal, criando inexistências ao invés de 
reconstruir existências.

Para pensar a contribuição do lugar de fala em uma pedagogia decolonial é 
necessário correr contra o memoricídio (GUIMARÃES, 2018) e recordar a discus-
são de Grada Kilomba a respeito de uma máscara usada pelos negros escravizados 
para impedir o consumo da cana-de-açúcar e do cacau nas lavouras; essa “[...] era 
composta por um pedaço de ferro, colocado na boca do sujeito Negro, apertado 
entre a língua e a mandíbula, e preso por trás da cabeça por duas faixas: uma em 
torno do queixo e a segunda envolvendo o nariz e a testa. ” (KILOMBA, 2008: p.16).

No entanto, prossegue Kilomba, antes mesmo do controle do 
senhor branco sobre a plantação de cana-de-açúcar ou cacau, 
essa máscara revela um efeito ainda mais violento: o de imple-
mentar um sentido de mutismo associado à boca dos negros 
escravizados, territorializando esse órgão como um lugar de 
tortura. Nesse sentido, trata-se, mais bem, de uma máscara de 
não-fala (mask of speechlessness) que simboliza o brutal regime 
de silenciamento dos sujeitos negros no contexto da dominação 
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colonial e, por extensão, a colonização branca como um todo. 
(MOMBAÇA, 2015: p.1)

Atualmente outros mecanismos são utilizados para anestesiar esse sentido em 
nós, como o combate a permanência de cotas raciais e sociais nas universidades 
públicas e concursos; a persistência da subalternização dos saberes tradicionais e 
sensíveis; a desumanização dos sujeitos situados fora da normalidade hegemônica. 
Na tentativa de fazer-nos regressar ao não-lugar, fecham-se portas com medo de 
que possamos abrir outras para os nossos, outras que por sinal nos é de direito 
que sejam abertas e possíveis de serem galgadas. A luta pela busca do lugar de fala 
deve ser insistente e perturbadora dentro de sala de aula, intuindo sair das quatro 
paredes para ser experienciada na vida. Essa luta é concomitante na disputa pelo 
território do currículo, a legitimação das leis nº10.639/03 e lei nº11.645/08 que 
alteram a Lei nº 9.394/965 –que inclui nos currículos a obrigatoriedade da temática 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 17 anos e 12 anos depois possuem 
enorme dificuldade na implantação— é o fato de que a maioria da população bra-
sileira é negra e indígena (57,3%)6. Mas, apesar de nossa resistência visceral7, os 
mecanismos citados acima, buscam objetivos como nos manter distantes dos es-
paços de construção e disseminação de saberes possivelmente para manterem a 
possibilidade de regredir as políticas pela igualdade racial, de gênero, etc.

Diante do questionamento contemporâneo a respeito daquelas que estão por 
trás da construção do conhecimento, seu lugar de fala (Ribeiro, 2017) e os porquês 
envolvidos nas escritas, o corpo ganha importância; na verdade, o ser existente ga-
nha importância. Essa virada aconteceu na ciência paralelamente a compreensão 
de que a autoria mesmo que científica é também subjetiva como bem escreveu e 
é possível que esse processo aconteça durante todo o processo educativo, seja ele 
formal ou não-formal. É preciso olhar para cada geografia que compõe a sala de 
aula como atravessada por uma existência única, apesar de compartilhar com as 
demais esse tempo-espaço e até o encantamento ou desencantamento envolvido. 
É indispensável aqui a compreensão de que identidade e as categorias de raça/cor 
são marcadores de desigualdades visíveis dentro do sistema escolar, transferindo 
aos corpos hegemônicos geracionalmente o direito ao discurso e à escuta; bem 
como, o acesso a oportunidades e espaços de prestígio. Penso que, fala, audição 
e tato são sentidos que persistem como fortes marcadores de colonialidade, tam-
bém atuam como marcadores de misoginia e heteronormatividade. Frente a um 
mundo marcado pela supervalorização da visão, esses outros sentidos carecem de 
mais atenção por estarem de certa forma mais anestesiados, mas a visão precisa 

5  Todas essas leis encontram-se disponíveis em: www.mec.gov.br
6 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 2019. Disponíveis em: 
www.ibge.gov.br.
7  Como pensa Achille Mbembe na entrevista Sistema brutal, resistência visceral. N1 Edições, 
2018.
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de uma reeducação decolonial tanto quanto, pois está viciada nos construtos do 
consumismo global, propagandas, fetichismo, humanidade escassa etc.

A difícil tarefa de correr contra a maré normativa começa na formação docen-
te, formar a si mesma dentro de uma perspectiva divergente pode vir a alargar as 
dificuldades ao chegar na sala de aula, mas podem, partindo da imprevisibilidade 
do criativo, construir uma docência mais sensível e humanizadora, que enxergue 
a construção educacional como construção subjetiva. Para isto, é imprescindível 
continuar pensando, a partir de raízes decoloniais, uma pedagogia que construa 
críticas diretas e fortes ao que temos hoje e principalmente, caminhe rumo ao 
horizonte de uma outra concepção educativa onde não precisemos perguntar se 
há momentos na trajetória escolar onde os saberes escolares não violentam corpos 
subalternizados?

CONCLUSÃO

Tendo em vista as reflexões expostas na tentativa de responder as perguntas 
centrais desse artigo: considerando nossa realidade pós-colonial, seria a educação 
do sensível um caminho para o reencantamento? Por que conceber a educação do 
sensível em raízes decoloniais? Conclui que, a educação do sensível surge como 
possibilidade de alargar a gira política e poética do encantamento para o campo 
pedagógico, lugar no qual a lógica colonial nos força a atuar se quisermos fazer 
das políticas educacionais e dos espaços formativos experiências mais poéticas, 
sensíveis, não-violentas e humanizadoras. Ou seja, surge como contragolpe as es-
tratégias de desencante.

Penso que a vivacidade pode ser alcançada através da vivência da práxis edu-
cativa em paralelo a práxis poética onde a criatividade e a imprevisibilidade terão 
lugar na reconstrução diária do conhecimento. No entanto, deixo aqui as conclu-
sões dessa reflexão na intenção de abrir os caminhos para discussões em torno 
desse entrelaçamento de temáticas, possibilitando, espero eu, que futuras autoras 
e autores possam abraçar a Educação do Sensível não apenas como inquietação 
teórica, mas como prática educativa.
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O RACISMO RELIGIOSO NO CONTEXTO SCOLAR:
LAICIDADE, CRENÇAS RELIGIOSAS E PRÁTICAS 
DOCENTES
Ariane Celestino Meireles

INTRODUÇÃO

Neste artigo abordo o racismo religioso no contexto de escolas públicas muni-
cipais de Vitória/ES como elemento fundante para limitar ou obstruir a implemen-
tação da Lei 10.639/03, que trata do Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana nas escolas. A constatação se dá a partir dos relatos de professoras e 
professores que atuam na educação pública municipal, coletados por ocasião da 
formação continuada na Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) entre os 
anos 2004 e 2019.

Vitória possui na Secretaria Municipal de Educação a Comissão de Estudos Afro- 
Brasileiros, a Ceafro, setor criado no ano 2004 para promover a implementação da 
Lei 10.639/03. Uma das atribuições da Ceafro consiste na formação continuada de 
professoras/es de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-raciais e a resolução nº 2 de 1º de julho de 2015, que “Define as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos 
de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segun-
da licenciatura) e para a formação continuada” (BRASIL, 2015).

Os relatos que informam atos de racismo religioso nos espaços escolares mu-
nicipais de Vitória, então, são provenientes das formações realizadas pela Ceafro, 
onde desempenho o trabalho de formadora junto à equipe.

A pesquisa que dá origem a este artigo está concebida no doutorado (em cur-
so) em Ciências da Educação na Universidade do Porto, em Portugal, cujo título é 
Racismo religioso nos cotidianos escolares: laicidade, crenças religiosas e prática 
docente. A pesquisa aborda o racismo religioso como barreira na implementação 
da Lei 10.639/03 nas escolas municipais de Vitória, ES.

APORTE TEÓRICO

Estudos sobre a intolerância religiosa têm sido explorados no campo acadê-
mico  nacional nas últimas décadas (CUNHA, 2018; MARIANO, 2011; NOGUEIRA, 
2020)  e revelam casos de expressivas violências contra as religiões afro-brasileiras 
envolvendo suas/seus adeptos e templos. Alguns desses estudos provocam a re-
flexão sobre o conceito de intolerância (SILVA, 2007; MARIANO, 2007) e a ideia de 
condescendência que o termo carrega. As evidências informam que a intolerância 
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parece ser mais intensa para algumas religiões que para outras, sendo as afro-bra-
sileiras as mais atingidas (BRASIL, 2016).

O filósofo Wanderson Flor do Nascimento (2017, p.54) problematiza a noção de 
intolerância e convida à reflexão sobre o modo como se opera este fenômeno no 
Brasil, quando afirma que “[...] a hegemonia das crenças cristãs não faz com que 
qualquer religião não-cristã seja atacada da mesma forma”. Nesta provocação, o 
autor questiona:

Quantos templos budistas, quantas sinagogas, quantas mes-
quitas vimos serem derrubadas pelo Estado ou incendiadas por 
gestos de intolerância? Quantas pessoas não-cristãs que não 
praticam as religiões de matrizes africanas vemos serem mor-
tas, sofrerem tantos tipos de violências físicas e verbais apenas 
por não serem cristãs? Quantas práticas de origem europeia que 
evocam magias e feitiçarias (como os grupos Wiccas, por exem-
plo) vimos serem perseguidos em redes abertas de TV e rádio 
nacionais, embora sejam bastante disseminadas no Brasil?

O autor argumenta, ainda, que o que se ataca, de fato, é a raiz africana dessas 
religiões. Por isso, ainda que a pessoa religiosa seja branca, o fato de assumir um 
modo de vida africano torna-se fatal para sua exposição às violências religiosas. A 
categoria intolerância, então, parece ser insuficiente para explicar tais violências e 
o autor defende que

É preciso pensar esses ataques aos povos, comunidades e ter-
ritórios de matrizes africanas em termos de racismo religioso, 
pois consiste em projetar a dinâmica do racismo às expressões 
africanas e indígenas presentes nessas “religiões” [...] (FLOR DO 
NASCIMENTO, 2017, p. 55).

Se no espaço público mais geral os ataques às pessoas adeptas das religiões de 
matriz africana se manifestam desde xingamentos a apedrejamentos e destruição 
de terreiros (BRASIL, 2016), no espaço escolar violências semelhantes são também 
vividas (MIRANDA, 2015; OLIVA, 2009; FIOROTTI, 2019). Nota-se que a categoria 
intolerância religiosa é a mais utilizada no contexto (CAPUTO, 2015; CUNHA, 2018; 
SOUZA, 2012; OLIVA, 2019) e levantam, quase sempre, cenas de violência contra 
crianças e jovens afrorreligiosos. Os colares de contas/miçangas, as roupas bran-
cas, a alimentação regulada e outras marcas da religiosidade oferecem risco à in-
tegridade física de crianças, jovens e adultas/os nas escolas públicas em  várias 
partes do país.

A pesquisa de Stela Guedes Caputo (2015) oferece um denso cenário desta re-
alidade. Tendo acompanhado o percurso da vida de 8 crianças de candomblé ao 
longo de 10 anos, concluiu que o desrespeito, o preconceito, a discriminação e 
outras violências eram frequentes no cotidiano escolar dessas crianças. Agressões 
de colegas e omissões de professoras produziu, em todas elas, mecanismos de 
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sobrevivência diversos, sendo a omissão da religiosidade um dos principais. A au-
tora ainda entrevistou professoras que revelavam atitudes como “[...] passar óleo 
ungido na testa dos alunos para que todos ficassem mais tranquilos e para tirar o 
Diabo  de quem fosse do candomblé” (CAPUTO, 2015, p.197), entre outras violen-
tas manifestações.

Alguns estudos têm revelado que o racismo religioso, de acordo com a concep-
ção de Flor do Nascimento, se manifesta na escola de modo a impedir ou dificultar 
a implementação da Lei 10.639/03 e o cumprimento das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004). Assim, ainda na ausência de pes-
soas adeptas das religiões de matriz africana, o racismo religioso se manifesta na 
escola. A África, as pessoas africanas e afro-brasileiras, a literatura, indumentária, 
tambores, berimbaus ou qualquer traço simbólico de negritude na escola muitas 
vezes recebem rejeição por serem relacionadas ao perigo, ao mal, ao pecado (MEI-
RELES; SANTOS, 2019).

Duas das mais expoentes pesquisadoras brasileiras no campo da educação das 
relações étnico-raciais, Nilma Lino Gomes (2010) e Ana Célia Silva (2014), contri-
buem sensivelmente com este raciocíno. A primeira levanta um importante ques-
tionamento nesta reflexão ao levantar, no prefácio da obra Formação de profes-
sores e religiões de matrizes africanas: um diálogo necessário de Erisvaldo Pereira 
dos Santos:

Como discutir a temática na escola em tempos de Lei 10.639/03 
e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Re-
lações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-
brasileira quando a mais simples menção à África traz à tona 
opiniões, discussões e impressões – na maioria das vezes repleta 
de estereótipos – sobre as religiões brasileiras de matrizes afri-
canas? Como lidar com as famílias e as visões distorcidas e pre-
conceituosas que muitas nutrem sobre essas religiões? (GOMES, 
2010, p.12).

Por sua vez, a professora Ana Célia, numa entrevista ao portal Geledés, constata 
que

[…] O desafio maior hoje é a atuação das igrejas evangélicas atra-
vés dos professores evangélicos que, em sua grande maioria, 
demonizam tudo em relação à história e cultura afro-brasileira. 
Porque a história e cultura afro- brasileira parte da religiosidade, 
da cultura e eles acham que tudo é demônio (SILVA, 2014).

Esta afirmativa da professora Ana Célia corresponde a um dado importante do 
censo de 2010, que informa ser Vitória a capital brasileira com maior número de 
pessoas convertidas às religiões evangélicas (NERY, 2011). Este dado sugere infe-
rir que, nesta população evangélica, encontram-se professoras/es, estudantes e 
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demais membros da comunidade escolar e, possivelmente, alguns obstáculos à 
implementação da Lei 10.639/03 estejam relacionados à este fato.

A pesquisadora Marina Souza (2012, p. 20), já num contexto de formação inicial 
em curso de graduação, também confirma a dificuldade de professoras/es em de-
bater a história e cultura africana e afro-brasileira na escola por convicções morais 
religiosas. Em suas palavras, existe uma

[...] resistência, e mesmo oposição aberta, dos adeptos de re-
ligiões evangélicas quanto ao ensino de cultura afro-brasileira. 
São vários os depoimentos relativos à dificuldade de abordar 
assuntos relativos à religiosidade africana ou afro- brasileira na 
presença desses grupos, os quais se recusam a tratar do assun-
to, quando não partem para a ofensiva diante do que entendem 
serem seitas diabólicas.

A pesquisa em curso localizou outros trabalhos que revelam a moral religiosa 
cristã de professoras/es e gestoras/es escolares como obstáculo à implementação 
da Lei 10.639/03. Considerando a limitação deste trabalho, não poderei apresentá-
-los com detalhamento. Tais trabalhos, no entanto, utilizam a categoria intolerân-
cia religiosa na maior parte das vezes. A partir do que defende Flor do Nascimento 
(2017), opto pela categoria racismo religioso para tratar deste fenômeno no uni-
verso escolar municipal de Vitória.

PROBLEMA DE PESQUISA, TESE CENTRAL E OBJETIVOS

Assumindo o racismo religioso como marcador estrutural para o questiona-
mento sobre a laicidade nas escolas públicas enquanto tema de pesquisa, assina-
lo meu interesse específico na relação racismo religioso e implementação da Lei 
10.639/2003 nas escolas públicas municipais de Vitória como objeto de pesquisa.

A pergunta de pesquisa que se coloca como ponto de partida consiste em: As 
práticas docentes permeadas pelo racismo religioso são obstáculos para a imple-
mentação da Lei 10.639/03 nas escolas públicas municipais de Vitória?

A tese central sustentada na pesquisa é de que os valores morais presentes na 
religiosidade judaico-cristã manifesta por docentes e demais profissionais da edu-
cação pública municipal impingem sinais de desvalorização da história e cultura 
africana e afro-brasileira, relacionando essas últimas com demonização e materia-
lizando o racismo religioso nas escolas municipais.

A pesquisa objetiva dar visibilidade à questão para provocar agentes e agências 
a realizar ações de enfrentamento ao racismo religioso no ambiente escolar no 
município.
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METODOLOGIA

Como caminho metodológico, utilizo a revisão bibliográfica e estudo de caso, 
amparado na coleta de depoimentos de professoras/es nos encontros presenciais 
das formações realizadas pela Ceafro no período compreendido entre 2017 e 2019, 
que possuiu entre os temas de estudo o racismo religioso.

Os instrumentos utilizados foram observação das/dos participantes e diário de 
campo. A coleta de dados foi realizada nos encontros de formação continuada e 
os resultados foram analisados tendo como referencial os estudos de Nilma Lino 
Gomes; Petronilha B. Gonçalves e Silva (2006) e Kabengele Munanga (2005), entre 
outras/os.

No que tange ao racismo religioso no ambiente escolar a pesquisa se sustenta 
nas experiências de Erisvaldo Pereira dos Santos (2010), Silas Fiorotti (2019) e Ste-
la Guedes Caputo (2015), que evidenciam os preconceitos religiosos no contexto 
escolar, especialmente quanto aos ataques às pessoas adeptas das religiões afro-
-brasileiras, sendo elas estudantes ou docentes.

A pesquisa empírica, como referido, foi realizada a partir das formações con-
tinuadas em Educação das Relações Étnico-Raciais, no âmbito do exercício profis-
sional na Secretaria Municipal de Educação de Vitória, na Ceafro. Nas formações, 
alguns depoimentos de professoras/es foram registrados e serão objeto da análise 
adiante registrada.

RESULTADOS E ANÁLISE

Um dos casos analisados na pesquisa obteve repercussão na imprensa local e, 
por isso, grande visibilidade no município de Vitória. Este caso será analisado com 
detalhamento nesta sessão, uma vez que contempla a dimensão religiosa judaico-
-cristã como obstáculo maior para implementação da Lei 10.639/2003 e ilustra o 
objeto desta pesquisa.

O caso de racismo religioso em tela aconteceu no ano 2017 num Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil (Cmei) de Vitória. O referido Cmei está localizado em 
uma região da cidade considerada de classe média e situa-se no espaço físico de 
uma igreja evangélica batista. A prefeitura de Vitória aluga da igreja uma parte das 
instalações para uso da unidade escolar. Uma professora de dança/artes, elaborou 
e implementou o projeto Abayomi após aprovação da equipe pedagógica do Cmei 
na perspectiva de tornar realidade a implementação da Lei 10.639/2003.

A professora realizou o projeto com atividades diversificadas utilizando a capo-
eira, danças afro-brasileiras, exibição de filmes, contação de histórias, dramatiza-
ções e confecção de bonecas negras, dentre outras. Seu trabalho atendeu ao Plano 
de Ação do referido Cmei para aquele ano, bem como às Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010, p. 17) que impelem ao “[...] rom-
pimento de relações de dominação etária,  socioeconômica, étnicoracial (sic), de 
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gênero, regional, linguística e religiosa”. O documento Educação infantil: um outro 
olhar, que compõe as Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Infantil de Vi-
tória (2006), respalda o desenvolvimento do tema quando afirma a necessidade de 
“Promover a valorização da história dos povos africanos e da cultura afro-brasileira 
na construção histórica e cultural brasileira” (VITÓRIA, 2006, p.78).

Na atividade de construção de bonecas negras, a professora elegeu as Abayo-
mi, peças confeccionadas com retalhos de tecidos. Após o estudo do seu contexto 
histórico, a confecção das bonecas Abayomi pelas crianças no Cmei resultou na 
produção de um mural com uma grande boneca negra e as pequenas Abayomi 
coladas na sua vestimenta. A peça foi afixada no espaço externo da sala de arte, 
dentro do planejamento executado, junto a outros trabalhos referentes à cultura 
afro-brasileira, também expostos.

Como mencionado, tal unidade escolar localiza-se no espaço de uma igreja ba-
tista por contrato de aluguel e algumas salas destinadas ao uso do Cmei também 
são utilizadas pela igreja nos finais de semana, quando das suas atividades religio-
sas. Num desses finais de semana, em agosto de 2017, o pastor da igreja, ao ver a 
obra exposta no mural, decidiu arrancá-la por entender que se tratava de macumba 
dentro do espaço da igreja, nas suas palavras (A GAZETA, 2017). A professora pro-
testou tal atitude do pastor e, além de questionar a posição da equipe do Cmei e 
da própria Secretaria de Educação, convocou a imprensa e manifestou acusação de 
racismo religioso na unidade escolar em que trabalhava. Com grande visibilidade 
na imprensa, o caso gerou forte comoção em vários segmentos da sociedade da 
capital, ao mesmo tempo em que acirrou polarizado debate sobre a legitimidade da 
Educação das Relações Étnico-raciais no espaço escolar infantil. Por um lado, fami-
liares das crianças do Cmei e boa parte do corpo docente e administrativo atacaram 
a professora e apoiaram o fim do projeto Abayomi proposto pelo pastor, por outro 
lado, movimentos sociais de negros e negras, de defesa da educação e Ministério 
Público uniram-se para manter o projeto até sua culminância, no Dia Nacional da 
Consciência Negra daquele ano.

A pressão popular, a insistência da professora e o amparo legal dos órgãos de 
direito como o Conselho Municipal do Negro, o Conselho Municipal de Educação 
de Vitória, a Ordem dos Advogados do Brasil seção Espírito Santo e o Ministério 
Público proporcionaram a garantia do projeto na referida escola. No entanto, a 
professora afastou-se daquela unidade escolar alegando sofrimento psíquico pelas 
inúmeras ameaças e constrangimentos vividos a partir da situação provocada pelo 
racismo religioso. Uma outra consequência foi a permanência da unidade escolar 
nas dependências da igreja até os dias atuais, ainda que em 2017 a Secretaria de 
Educação tenha se comprometido em retirá-la daquele espaço.

Importa salientar, neste caso, que a maior parte das professoras da referida 
unidade escolar relatou professar religião evangélica de diferentes denominações, 
sendo algumas delas frequentadoras da igreja que sedia o Cmei. Esta informação 
foi obtida por ocasião de uma formação continuada sobre laicidade nas escolas 
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públicas, em que participei na condição de formadora, no contexto do conflito e 
por demanda do Conselho Municipal do Negro.

Além deste significativo caso, apresento nas próximas linhas, resumidamente, 
relatos  que informam racismo religioso por referirem ao conteúdo expresso na Lei 
10.639/03 como coisa do mal. Os relatos foram obtidos nos encontros presenciais 
das formações continuadas em ERER promovidos pela Ceafro, em que estive no 
lugar de formadora/pesquisadora.

Relato 1: Formação continuada da Ceafro no Museu Capixaba do Negro com o 
tema Relações raciais na educação e Religiosidades na Educação Infantil. Professo-
ra concursada efetiva. Ano 2019.

Quando decidi por este tema e este local, minhas colegas da 
escola me chamaram de louca. Perguntaram como eu tinha co-
ragem de vir até aqui, porque este lugar é amaldiçoado e as pro-
fessoras são macumbeiras, que tudo aqui é coisa de feitiçaria. 
Acho um absurdo que as pessoas ainda pensem assim.

Relato 2. Formação continuada da Ceafro na Secretaria de Educação com o 
tema: Educação das Relações Étnico-raciais: introdução à temática. Professora 
contrato temporário. Ano  2018.

O tema do Projeto Institucional onde trabalho é Cultura Capi-
xaba, por isso propus levar a Banda de Congo pra tocar lá, para 
as crianças conhecerem, e também um grupo de capoeira. A 
pedagoga disse que achava que as famílias não iam gostar, que 
ela mandaria um bilhete para pedir aos pais a autorização para 
participar das atividades. Disse ainda que soube que a lei dez 
mil não é mais obrigatória, que isso já caiu. Eu não disse nada, 
não quis criar problema pra mim, achei melhor não incluir essas 
coisas no projeto.

As autoras dos relatos, apesar de possuírem experiência de pelo menos 5 anos 
na educação infantil, diferenciam-se na postura frente ao racismo religioso viven-
ciado no âmbito profissional, em que destaco pelo menos dois aspectos: a) profes-
soras de vínculo efetivo, com segurança no vínculo empregatício, têm postura de 
enfrentamento diante de situação de racismo, o que se aplica a professora do Pro-
jeto Abayomi relatado e à professora que protesta o comentário de suas colegas. Já 
as/os profissionais com vínculo de contrato temporário sentem- se constrangidas 
ou ameaçadas e calam-se diante dos obstáculos apresentados por suas/seus pares 
ou chefias, por receio de sofrerem alguma retaliação no trabalho. Nestes casos, pe-
dem sigilo quanto às suas identidades quando relatam ou denunciam as barreiras 
para implementação da Lei 10.639/03; b) o conhecimento das legislações e docu-
mentos orientadores dos estudos sobre a história e cultura africana e afro-brasilei-
ra sustentam os argumentos para a produção de ações pedagógicas antirracistas, 
rompendo as barreiras impostas pelo racismo religioso.
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A formação continuada na Educação das Relações Étnico-Raciais desponta como 
um canal fundamental para fortalecer o potencial profissional das professoras e 
professores da rede de ensino municipal de Vitória. Para um expressivo número de 
participantes, o primeiro contato com estes estudos se dá nestas formações.

Considerando que mais de um terço das/dos profissionais possuem vínculo 
por contrato temporário na Secretaria Municipal de Educação de Vitória, destaco 
uma questão neste contexto: algumas/uns profissionais que se propõem a realizar 
ações de implementação da Lei 10.639/03 nas unidades de ensino em que atuam 
desligam-se da escola ao fim do contrato de trabalho, o que resulta na dissolução 
das ações/projetos desenvolvidos. Isso pode ocorrer especialmente porque nota-
-se, ao longo dos anos no exercício de formadora de professoras/es na temática, 
que a maior parte das ações realizadas nas unidades de ensino ocorrem por inte-
resse de algumas/uns docentes, e não por decisão institucional.

CONCLUSÕES (OU FECHANDO A GIRA)

O racismo religioso que põe obstáculo à implementação da Lei 10.639/03 ma-
terializado nas ações e omissões de docentes da rede de ensino municipal de Vi-
tória, destaca as crenças religiosas judaico-cristãs, especialmente evangélicas, 
como principal vetor de ação. Uma vez que a população do município é composta 
por maioria evangélica, pressupõe-se que professoras, professores, estudantes e 
equipe gestora, bem como familiares de estudantes que compõem a comunidade 
escolar municipal também o sejam, o que sugere que suas crenças morais podem 
influenciar como obstáculo.

No exercício da função de formadora de professoras/es na Educação das Rela-
ções Étnico-Raciais desde o ano 2004, ou seja, um ano após a promulgação da Lei 
10.639/03, presenciei diversas ações de repulsa aos conteúdos da história e cultura 
africana e afro- brasileira nos espaços escolares municipais. Estas ações, em sua 
totalidade, foram justificadas pela moral religiosa judaico-cristã, partindo especial-
mente de profissionais evangélicas/os, que demonizam os conteúdos referentes à 
África e cultura afro-brasileira. Esta experiência, somada às pesquisas empíricas e 
teóricas de outras/os pesquisadoras/es do país, corroboram para responder que 
sim, o racismo religioso está presente nas ações pedagógicas de profissionais da 
educação pública municipal de Vitória.

Um racismo religioso que limita ações pedagógicas de promoção da igualda-
de racial e compromete o direito à aprendizagem de centenas de estudantes. Um 
racismo que estigmatiza valores culturais de origem negra e promove a dor e o 
sofrimento. Um racismo que também impulsiona a mobilização social que exige 
alteração desta realidade.

O silêncio do poder público municipal sobre o tema informa a sua posição sobre 
a questão. O racismo religioso no ambiente escolar, que limita a implementação da 
Lei 10.639/03, prescinde da mobilização social para pressionar o poder público e 
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alterar esta realidade. Junto à esta mobilização, aposto também no apoio do povo 
encantado para atuar junto. Então, “[...] se for preciso, chama Xangô, chama Nanã, 
chama Ogum, chama Iansã, chama Oxum, Oxumaré, chama Iemanjá, chama Odé, 
chama Oxalá[...]”.1
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ENSINO EM HISTÓRIA E AS RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS: PENSANDO A INSERÇÃO DOS NEGROS 
NA SOCIEDADE BRASILEIRA APÓS A ABOLIÇÃO.

Gisele Cristina da Câmara

INTRODUÇÃO

A sociedade brasileira ainda não conseguiu fornecer uma reparação adequada 
a população negra pelos anos nos quais foi alvo do sistema escravista. Esse período 
deixou marcas profundas na sociedade, marcas como o racismo, manifestado de 
várias maneiras até os dias atuais. Todavia, os africanos, que vieram forçadamente 
para o Brasil, e os afrodescendentes também são atores históricos importantes na 
formação do Brasil, embora estejam o tempo todo sendo invisibilizados. Todo esse 
contexto promoveu a marginalização da população negra e produziu uma forma 
de racismo estrutural que, “não se resume a comportamentos individuais, mas é 
tratado como resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar em 
uma dinâmica que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a 
partir da raça” (ALMEIDA, 2018, p 29). A escola é um espaço onde a discriminação 
e o preconceito estão muito presentes, por refletir as ideias e valores que circulam 
na mentalidade social, por isso a necessidade de trabalhar com a história e cultura 
afro-brasileiras, objetivando compreensão dos alunos sobre o respeito à diversida-
de étnico-racial. Essa pesquisa leva para a sala de aula o debate sobre diversidade e 
desigualdades sociais, racismo e reparação histórica. Não como mera obrigação da 
aplicação da lei 10.639/033 , mas consciente do papel transformador da educação, 
formadora de cidadãos críticos, e que por meio da reflexão histórica entenderão 
a sociedade contemporânea e a importância do respeito à diversidade cultural e 
étnicoracial do país.

APORTE TEÓRICO

Para vivermos em uma sociedade justa e democrática, precisamos respeitar e 
valorizar a diversidade étnica que existe no Brasil. Considerando a escola como 
corresponsável em garantir a igualdade de direitos respeitando a diversidade ét-
nica e cultural do país, é seu papel adaptar seus currículos em consonância com a 
educação para as relações étnico-raciais e principalmente auxiliar o professor na 
formação de cidadãos. Sendo assim, o papel do professor é primordial para que se 
tenha uma educação pautada nas relações étnico-raciais, promovendo ações que 
trabalhem a temática ele deve se reinventar, ou melhor, transforma-se, conforme 
salienta Munanga (2005, p.17):
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Apesar da complexidade da luta contra o racismo, que conse-
quentemente exige várias frentes de batalhas, não temos dúvi-
da de que a transformação de nossas cabeças de professores é 
uma tarefa preliminar importantíssima. Essa transformação fará 
de nós os verdadeiros educadores, capazes de contribuir no pro-
cesso de construção da democracia brasileira, que não poderá 
ser plenamente cumprida enquanto perdurar a destruição das 
individualidades históricas e culturais das populações que for-
maram a matriz plural do povo e da sociedade brasileira.

Por meio de lutas e cobranças do Movimento Negro, que busca a equidade e 
diminuição das desigualdades sociais e raciais no Brasil, foram aprovadas leis que 
proporcionam diretrizes para que as escolas incluíssem a educação das relações ét-
nico-raciais, a história e cultura afro-brasileira e africana. Conforme aponta Gomes 
(2011, p.115):

Ao colocar a diversidade étnico-racial e o direito à educação no 
campo da equidade, o Movimento Negro indaga a implementa-
ção das políticas públicas de caráter universalista e traz o debate 
sobre a dimensão ética da aplicação dessas políticas, a urgên-
cia de programas voltados para a efetivação da justiça social e 
a necessidade de políticas de ações afirmativas que possibilitem 
a efetiva superação das desigualdades étnico-raciais, de gêne-
ro, geracionais, educacionais, de saúde, moradia e emprego aos 
coletivos historicamente marcados pela exclusão e pela discri-
minação.

As políticas públicas para a população negra que conforme Gomes (2011, p.116) 
“são políticas de ação afirmativa voltadas para a valorização da identidade, da me-
mória e da cultura negras reivindicadas pelo Movimento Negro e demais movimen-
tos sociais partícipes da luta antirracista”, foram legitimadas na educação por meio 
da lei n. 10.639/03, do Parecer CNE/CP 03/2004 e da Resolução CNE/CP 01/2004. 
Essas diretrizes nos trazem a possibilidade de uma inserção mais ativa da proble-
mática racial na escola, onde encontramos várias formas de racismo e proporciona 
a identificação e o reconhecimento da cultura negra. Conforme o art. 2 § 1º da 
Resolução Nº 1/2004:

A Educação das Relações Étnico-raciais tem por objetivo a di-
vulgação e produção de conhecimentos, bem como atitudes, 
posturas, e valores que eduquem cidadãos quanto à pluralida-
de étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 
objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos 
legais e valorização de identidade, na busca da consolidação da 
democracia brasileira. (BRASIL, 2004a, não paginado).
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A pesquisa apresenta uma reflexão sobre o racismo e as desigualdades raciais, 
levando os alunos da educação básica a pensarem criticamente sobre esses proble-
mas não somente no passado, mas através do resgate histórico entender os dias 
atuais e a importância do respeito à diversidade cultural e étnico-racial do país.

Nos anos seguintes à assinatura da Lei Áurea, que extinguiu a escravidão no Bra-
sil, não houve nenhuma política pública de reparação para a inserção dos negros 
na sociedade, condições de trabalho e moradia, sendo os negros jogados à própria 
sorte.

Com a abolição pura e simples, porém, a atenção dos senhores 
se volta especialmente para os seus próprios interesses. Os pro-
blemas políticos que os absorviam diziam respeito a indeniza-
ções e aos auxílios para amparar a “crise da lavoura”. A posição 
do negro no sistema de trabalho e sua integração à ordem so-
cial deixam de ser matéria política. Era fatal que isso sucedesse. 
(FERNANDES, 1964, p. 30).

Em resumo a população negra não teve direito à educação e acesso à terra e ao 
trabalho.

Em suma, a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio 
destino, deitando sobre seus ombros a responsabilidade de se 
educar e de se transformar para corresponder aos novos pa-
drões e ideais de ser humano, criados pelo advento do traba-
lho livre, do regime republicano e do capitalismo. (FERNANDES, 
1964, p. 35-36).

Aliado a isso, surge um discurso de inferioridade biológica dos negros, baseado 
em teses científicas. O racismo já existia no Brasil associado à escravidão, porém 
cresce à medida que essas teorias de inferioridade e de branqueamento da popu-
lação foram difundidas.

Foi só no século XIX que os teóricos do darwinismo racial fizeram 
atributos externos e fenotípicos elementos essenciais, definido-
res de moralidades e do devir dos povos. Vinculados e legiti-
mados pela biologia, a grande ciência desse século, os modelos 
darwinistas sociais constituíram-se em instrumentos eficazes 
para julgar povos e culturas a partir de critérios deterministas 
e, mais uma vez, o Brasil surgia representado como um gran-
de exemplo - desta feita, um “laboratório racial”. (SCHWARCZ, 
2012, p. 20).

Para consolidar a recente República e se estruturar, o Estado incorpora esses 
discursos científicos. Pressionado pelas oligarquias cafeeiras do interior de São 
Paulo e pela crescente burguesia urbana, o Estado facilita a imigração europeia 
para realizar o embranquecimento da nação acreditando que assim conseguiria o 
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progresso, pois cientificamente naquela época, o branco era superior ao restante 
das raças. Um dos maiores nomes dessas teorias no Brasil foi Raimundo Nina Ro-
drigues, explicado assim por Schwarcz (2012, p. 20):

Nina Rodrigues, por exemplo, um famoso médico da escola baia-
na, adepto do darwinismo racial e dos modelos do poligenismo 
– que defendiam que as raças humanas correspondiam a reali-
dades diversas, fixas e essenciais, e, portanto não passíveis de 
cruzamento –, acreditava que a miscigenação extremada era ao 
mesmo tempo sinal e condição da degenerescência.

Considerados inferiores e discriminados os negros somam-se aos pobres e rejei-
tados, aumentando assim os números de desocupados e mendigos. Podemos asso-
ciar esse período ao início da formação das favelas nos grandes centros urbanos.

A cultura e a religiosidade foram marginalizadas, ficando proibidas as práticas 
de capoeira, candomblé e samba. Somente no início dos anos de 1930, quando o 
governo cria símbolos nacionais, impulsionado pela ideia de democracia racial, dá-
-se a valorização da mistura de cultura e raças.

Mas, se nos finais do XIX e inícios do XX, o ambiente nacional 
encontrava-se carregado de teorias pessimistas com relação à 
miscigenação – que por vezes previam a falência da nação, por 
vezes o (necessário) branqueamento –, foi nos anos 1930 que o 
mestiço transformou-se definitivamente em ícone nacional, em 
um símbolo da nossa identidade cruzada no sangue, sincrética 
na cultura, isto é, no samba, na capoeira, no candomblé, na co-
mida e no futebol. (SCHWARCZ, 2012, p. 28).

A Proclamação da República que trouxe esperança e promessas de um regime 
livre e democrático construiu um cenário dominado pela elite oligárquica que ex-
cluiu a população negra de qualquer direito.

A utilização da literatura como fonte histórica dará referências culturais do perí-
odo e como salienta Bittencourt (2008, p. 340), os estudos de textos literários têm 
assim como objetivo não apenas desenvolver o “gosto pela literatura” entre os 
alunos, mas também fornecer condições de análises mais profundas para o estabe-
lecimento de relações entre conteúdo e forma.

A escolha do escritor Lima Barreto não foi ao acaso, pois ele é um grande prota-
gonista dessa época, que realizava denúncias de situações de preconceito, muitas 
vivenciadas por ele mesmo, em seus livros ou como cronista em jornais.

No livro Recordações do escrivão Isaías Caminha, publicado em 1909, Lima Bar-
reto narra várias dessas situações de preconceito, evidenciando o descaso do Esta-
do com a população negra na recente República, sendo uma obra de inquestioná-
veis fontes históricas.
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PROBLEMA DE PESQUISA (E/OU HIPÓTESE E/OU OBJETIVOS)

Para essa pesquisa foram levantadas duas problemáticas:
Com a abolição da escravidão e o advento da República no Brasil a sensação era 

de que todos brasileiros seriam acolhidos em igualdade de direitos, porém com a 
marginalização da população negra, como falarmos em democracia racial e supe-
ração do racismo?

Como o ensino interdisciplinar pode contribuir para uma visão crítica acerca des-
sa realidade brasileira que, apesar de ter suas raízes no passado, reverbera um 
cenário de não equidade até os dias atuais?

Partindo dessas problemáticas definiu-se como objetivo geral: desenvolver uma 
estratégia de ensino interdisciplinar capaz de despertar a criticidade dos estudan-
tes de uma turma do nono ano do ensino fundamental sobre temas relacionados à 
realidade social brasileira, com ênfase na diversidade racial.

Para os objetivos específicos foram estabelecidos os seguintes: a) Proporcionar 
aos alunos o entendimento sobre a estruturação da sociedade brasileira no início 
da República no Brasil e da importância de uma reparação histórica para a popu-
lação negra; b) Articular, junto às disciplinas de Literatura (Língua Portuguesa) e 
Arte, estratégias de ensino que promovam uma reflexão sobre a realidade social 
brasileira; c) Apresentar a possibilidade de utilizar a literatura como fonte histórica.

METODOLOGIA

Essa proposta pedagógica é uma pesquisa que expôs reflexões nas questões ra-
ciais brasileira com alunos do nono ano do ensino fundamental. De natureza apli-
cada, essa prática pedagógica empregou a literatura como fonte histórica, debate, 
pesquisa e produção teatral. Para a coleta e análise dos dados utilizei o diário de 
bordo, a produção e o desenvolvimento das atividades. Com abordagem qualitati-
va considerei a argumentação, a coerência, a participação e o interesse dos alunos.

A pesquisa foi aplicada na Escola de Educação Básica Hermann Hamann no mu-
nicípio de Blumenau em uma turma do 9º ano com 15 alunos, através da proposta 
pedagógica conhecida como Histórico-Crítica. De acordo com Saviani (2011, p. 80),

[...] Essa formulação envolve a necessidade de compreender 
a educação no seu desenvolvimento histórico-objetivo e, por 
consequência, a possibilidade de se articular uma proposta pe-
dagógica cujo ponto de referência, cujo compromisso, seja a 
transformação da sociedade e não na sua manutenção, a sua 
perpetuação.

Esse trabalho foi desenvolvido com uma prática social inicial, seguido da proble-
matização, da instrumentalização , da catarse e com a prática social final, conforme 
a Figura 1.
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FIGURA 1: ETAPAS DA PESQUISA

Fonte: a autora

RESULTADOS E ANÁLISE

Nas informações obtidas no debate e nas redações com os termos que esta-
vam propostos para o entendimento dos alunos na primeira etapa do projeto de 
pesquisa, ou seja, racismo, democracia racial, desigualdades, reparação histórica e 
cotas raciais, percebi que os alunos possuem a compreensão de racismo e desigual-
dades, conseguindo comparar que não houve mudanças significativas na vida da 
população negra mesmo após a abolição.

Na segunda etapa de execução do projeto, os alunos realizaram pesquisas sobre 
os temas: biografia do autor Lima Barreto, jornais do início da República, teorias 
raciais e a importância da preservação da cultura negra como forma de resistên-
cia, para a produção dos lapbooks Como a sala de informática da escola estava 
fechada, orientei os alunos de como realizarem a pesquisa em casa, porém não 
conseguiram realizar uma boa pesquisa e na execução do trabalho eles mesmos 
perceberam a necessidade de mais conteúdo e me pediram para pesquisarem no 
celular. O trabalho prático foi bem proveitoso e até alunos que são desinteressados 
nas aulas, demonstraram interesse e proatividade.

Iniciamos a terceira etapa com a participação da professora de Língua Portu-
guesa. Em um primeiro momento, formou-se um grupo com os alunos e outro com 
as alunas, onde o primeiro sugeriu a representação da cena das chibatadas no na-
vio em alusão à Revolta da Chibata e o segundo a representação de uma entrevista 
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de emprego em que candidatos negros com melhor qualificação que candidatos 
brancos, não seriam contratados por causa da cor. Os grupos iniciaram a escrita dos 
roteiros e decidiram que iniciariam a apresentação do teatro com uma fala do con-
texto histórico do início do século XX, seguindo com a representação da cena das 
chibatadas e após mais uma intervenção do narrador comentando o cenário atual, 
representariam a entrevista de emprego. Em todo processo a professora de Língua 
Portuguesa e eu somente mediamos e deixamos os alunos livres para a condução 
do trabalho.

No início do mês de novembro nos reunimos novamente para verificar o an-
damento do roteiro e iniciar os ensaios. Os alunos decidiram não realizar mais a 
cena das chibatadas, o que não questionei por me sentir desconfortável com essa 
proposta, mas acredito que eles inicialmente levaram na brincadeira e se sentiram 
desconfortáveis em realizar a cena com os colegas negros. Sendo assim organiza-
ram a participação de todos no teatro. Sugerir que eles terminassem trazendo os 
últimos dados divulgados pelo IBGE sobre a situação da população negra e parda 
no país e todos aprovaram a ideia.

No dia 20 de novembro de 2019 os alunos organizaram o refeitório para a apre-
sentação e realizaram o ensaio final. Na fala final dos entrevistadores eles discuti-
riam quem contratariam e teriam que deixar bem claro que apesar de candidatos 
com currículo mais qualificado contratariam o candidato branco para evidenciar o 
racismo. Porém o aluno dessa fala não conseguiu pronunciar essas palavras e ex-
pliquei para os presentes que ele sentiu o peso da fala, ficando incomodado em 
reproduzir. Após receberem elogios de professores e da direção, os alunos apre-
sentaram os trabalhos de lapbooks.

Na primeira etapa, fiquei bastante decepcionada, pois os alunos não realizaram 
a leitura do livro. O perfil da turma era de apatia, sendo constantes as reclamações 
dos professores por falta de entrega dos trabalhos e pouca participação nas au-
las. Assim minha dúvida é se eles ainda não possuem maturidade para a literatura 
proposta ou não se interessaram pelo assunto inicialmente e também se é um 
problema enfrentado pelos professores em geral essa dificuldade de despertar o 
interesse pela leitura.

As etapas seguintes foram bem mais proveitosas, apesar de algumas dificulda-
des como a sala de informática estar fechada e ter prejudicado a qualidade da pes-
quisa, pois eu queria orientá-los nesse processo, observei que os alunos trabalham 
melhor e gostam de atividades diferenciadas como foi a do lapbook. O teatro foi 
maravilhoso e compensou todo o trabalho.

A princípio me provocou inquietação o fato dos meninos sugerirem a cena das 
chibatadas no navio, de propor que seus colegas negros representassem essa cena 
só por brincadeira, e pensei que não estava atingindo os meus objetivos, porém 
quando eles desistiram e principalmente quando o mesmo aluno que sugeriu isso 
não conseguiu dizer a última fala racista do teatro, percebi que meu trabalho não 
foi em vão.
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Outra dificuldade encontrada foi trabalhar a interdisciplinaridade. No projeto a 
participação da professora de Língua Portuguesa seria maior, mas como eu traba-
lhava na escola um dia na semana e a outra professora só lecionava nessa turma, 
não consegui encontrá-la no início do projeto e sua participação na primeira etapa 
com a literatura era necessária podendo produzir outro resultado. O professor de 
Arte não quis participar alegando que a turma era muito preguiçosa e se fosse 
outra ele participaria. Entendo o seu desencanto, mas acredito sim em uma edu-
cação transformadora e justamente nesse tipo de alunos que precisamos fazer a 
diferença.

CONCLUSÕES (OU CONSIDERAÇÕES FINAIS)

Esse artigo é resultado de uma pesquisa alinhada a uma prática pedagógica 
que priorizou as relações étnico-raciais na disciplina de História no contexto da 
pós-abolição.

Em seu objetivo geral de desenvolver estratégias de ensino interdisciplinares 
capazes de despertar a criticidade dos estudantes do ensino fundamental sobre 
temas relacionados à realidade social brasileira,encontrei dificuldades na sua exe-
cução devido à falta de recurso, como a sala de informática estar fechada por fal-
ta de manutenção nos computadores,e de trabalhar a interdisciplinaridade pois 
não consegui desenvolver desde o início a Literatura com a professora de Língua 
Portuguesa ao fato de trabalharmos poucos dias na escola, rotina enfrentada por 
diversos professores não efetivos que trabalham em várias escolas para completar 
a carga horária, e da desmotivação do professor de Artes que não quis participar.

No entanto os resultados obtidos nas etapas seguintes da pesquisa, principal-
mente com a elaboração e apresentação do teatro pelos alunos,acredito ter con-
seguido provocar a inquietação neles sobre a realidade social brasileira, partindo 
dos problemas enfrentados pela população negra tanto no passado quanto no pre-
sente.

Conclui-se que esse trabalho desenvolveu uma estratégia de ensino antirracista 
pautado na educação para as relações étnico-raciais na disciplina de História, Lite-
ratura e Arte, que possibilitou a criticidade dos alunos nas questões raciais e na 
compreensão histórica da sociedade brasileira.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018.

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes. Ensino de História: fundamentos e métodos. 2. ed. 
São Paulo: Cortez, 2008.

BARRETO, Lima. Recordações do Escrivão Isaías Caminha. São Paulo: Ática, 1995. (Bom 
Livro).



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

440

BRASIL. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003.Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasilei-
ra", e dá outras providências. Brasília, 2003. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm. Acesso em: 19 jul. 2019.

BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional. Brasília, 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/
L9394.htm. Acesso em: 19 jul. 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 1, de 17 
de junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, 
2004a. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf. Acesso 
em: 19 jul. 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer n. CNE/CP 
003/2004. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília, 2004b. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/cnecp_003.pdf. Acesso em: 19 jul. 2019.

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes. 5. ed. São Paulo: 
Globo, 2008.

GOMES, Nilma Lino. Diversidade étnico-racial, inclusão e equidade na educação brasileira: 
desafios, políticas e práticas. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação, 
S.I., v. 27, n. 1, p. 109-121, jan./abr. 2001. Disponível em https://seer.ufrgs.br/rbpae/arti-
cle/view/19971. Acesso em: 24 de jun. 2019.

MUNANGA, Kabengele (org.). Superando o racismo na escola. 2. ed. Brasília: Ministério da 
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 11. ed. rev. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2011.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na socia-
bilidade brasileira. São Paulo: Claro Enigma, 2012.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. Lima Barreto: triste visionário. São Paulo: Companhia das Letras, 
2017.

AUTORIA

Gisele Cristina da Câmara 
NEABI - IFSC Gaspar
E-mail: giscamara@gmail.com 
ORCID: 0406036101388334
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0406036101388334



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

441

NÓS QUATRO:  
ARTICULAÇÃO POR MOVIMENTOS
Carla Santos Pinheiro

INTRODUÇÃO

Integrada ao sistema de ensino pela Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro 
de 1996, Lei e Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/96), a Educação 
Infantil se configura por primeira etapa da Educação Básica - precedida do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio – cujo atendimento educacional ocorre em creche 
– cujo público é de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade – e em pré-escolas – que abarca 
a faixa etária de meninos e meninas de 4 (quatro) a 6 (seis) anos.

A superação da categoria social como condição para atendimento educacional 
de bebês – de 0 (zero) a 1 (um) ano e 6 (seis) meses - de crianças bem pequenas 
– de 1 (um) ano e 7 (sete) meses a 3 (três) anos e 11 (onze) meses - e de crianças 
pequenas - de 4 (quatro) anos a 5 (cinco) anos e 11 (onze) meses1 - como atribuição 
do Estado é fruto de luta de diversos coletivos que dentre as representações dos 
movimentos sociais organizados há destaque para o de mulheres. Todavia, apesar 
de todos os esforços empenhados para a garantia da cidadania plena e ampla dos 
sujeitos socio-históricos atendidos na Educação Infantil, na prática, a incorporação 
das creches e pré-escolas na LDBEN/96 não garantiu direitos fundamentais à pri-
meira infância.

As construções ideológicas que gerenciam as relações étnico-raciais no Brasil, 
assim como as das crianças e das infâncias estão amparadas por mecanismos que 
convertem diferenças em desigualdades através de processos de hierarquização. 
Em decorrência das agruras que atravessam o processo sócio-histórico da socie-
dade brasileira, no ambiente escolar, os corpos e as vozes das crianças negras são 
duplamente estigmatizados por eixos de subordinação etária e étnico-racial.

O presente artigo, de natureza qualitativa, apresenta de forma simbólica, no 
percurso discursivo, a brincadeira cantada da cultura lúdico infantil “Nós Quatro” 
para referendar articulações e distanciamentos sobre as relações étnico-raciais na 
Educação Infantil. Pautada nas premissas da Lei Federal no 10.639/03, o objetivo 
principal da pesquisa consiste em ampliar a discussão sobre o Ensino da História e 
da Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo escolar tendo as creches e pré-es-
colas como estabelecimentos educacionais centrais neste debate.

Prestigiamos nesta discussão o “conceito sociológico de raça, que não se baseia 
em qualquer fundamento de caráter biológico, tem relação com a forma que social-
mente algumas características fenotípicas inatas são apropriadas discursivamente 

1 Noções dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). (BRASIL, 2017)
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para fixar diferenças entre os sujeitos.” (Lucimar Rosa DIAS, Hédio SILVA JR & Maria 
Aparecida Silva BENTO, 2012, p. 18). Reafirmamos desta forma que, no Brasil, a 
realidade sócio-histórica da primeira infância, “período que abrange os primeiros 
6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança” (BRASIL, 
2016), assim como do povo negro, é marcada por lutas para conquista de espaços.

Os dados sobre o quesito cor/raça da docente2 de creches e pré-escolas do 
Censo Escolar da Educação Básica de 2014 e de 2019 das Sinopses Estatísticas da 
Educação Básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) 
serve de ilustração como um dos desafios na articulação Educação Infantil e práti-
cas promotoras da igualdade racial.

O trabalho evidencia documentos que podem de forma potente subsidiar a im-
plementação perene da Educação Infantil antirracista, dos quais se destacam as Di-
retrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) - em especial o 
texto do Parecer CNE/CEB no 20/09 - e as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileira e Africana (DCNERER), sobretudo a redação do Parecer CNE/CP no 03/04 
– que, por sua vez, teve por relatora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva - assim 
como materiais didáticos que dialogam sobre aspectos pedagógicos, conceituais, 
jurídicos e políticos que, por seu turno, contaram com o protagonismo dos movi-
mentos sociais organizados em parceria com o Ministério da Educação (MEC).

PRIMEIRA INFÂNCIA E RAÇA NAS LDBENS: EU COM ELA, EU 
SEM ELA

A constituição da Educação Infantil na LDBEN/96 é condicionada à faixa etária 
das crianças e “passou a ser um direito da criança independente de sua condição 
social” (DIAS & BENTO, 2007, p. 2) – pois, até esta integração o critério de atendi-
mento acirrava uma polarização entre creche e pré-escola amparada em especial 
nos argumentos higienistas para criação de parcela deste espaços ou escolarização 
para aproximar à identidade das etapas seguintes da Educação Básica.

Dentre as medidas para ratificação da identidade da Educação Infantil como 
ambiente educativo foi promulgada as primeiras Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Infantil – estabelecidas pelo Parecer CNE/CEB Nº 22/98 e Resolu-
ção CNE/CEB Nº 01/1999 cuja substituição aconteceu dez anos depois pelo Parecer 
CNE/CEB Nº 20/2009 e Resolução CNE/CEB Nº 05/2009 – as denominadas DCNEIs. 
Neste documento orientador dentre outras concepções há o entendimento de cur-
rículo como “práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento e em 
meio às relações sociais que se travam nos espaços institucionais, e que afetam a 
construção das identidades das crianças.” (BRASIL, 2009, p. 6)

2 Adoção da flexão em gênero feminino por mais de 90% do corpo docente ser mulheres 
segundo INEP.
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A educação antirracista é atualmente regulamentada pelas DCNERER, todavia, a 
presença da população negra e de suas representações positivas no espaço escolar 
formal nem sempre fizeram parte da agenda do Estado. Ao contrário, “O Brasil, 
Colônia, Império e República, teve historicamente, no aspecto legal, uma postura 
ativa e permissiva diante da discriminação e do racismo que atinge a população 
afro-descendente brasileira até hoje.” (BRASIL, 2004, p.7)

A proposição “eu com ela, eu sem ela” - referendada no título desta sessão 
-apresenta uma parte  da brincadeira infantil  “Nos  quatro”  em que  a ideia de  
integração  e/ou participação  de “primeira infância” e “raça” por vezes se faz pre-
sente nos dispositivos legais que definem sobre as finalidades, princípios e bases 
da Educação do Brasil, mas, a ausência é configurada por ponto de destaque por 
ser realidade de preponderância em contexto socio-histórico. Também simboliza 
a atuação dos movimentos sociais na defesa de que “não há como caminhar para 
uma educação infantil de qualidade sem um trabalho conjunto.” (DIAS & BENTO, 
2007, p. 18)

Com abordagem focalizada nas leis gerais que deliberam sobre a Educação 
nacional – a supracitada LDBEN e as outras que a antecederam (Lei Federal no 
4.024/61 e Lei Federal no 5.692/71) - até chegar na Lei Federal no 10.639/03, Dias 
(2005) explora sobre a presença (ou ausência) da categoria “raça” nestes tratados 
com reflexões mais aproximadas para a conformação da educação para as relações 
étnico-raciais. A autora explana que “Como discurso, a inclusão racial fez parte das 
preocupações dos educadores e foi uma dimensão considerada no universo da dis-
cussão da LDB de 1961. Contudo, observamos que essa dimensão ocupou papel se-
cundário, servindo mais como recurso discursivo”. (DIAS, 2005, p. 53) E, em segunda 
instância, se tomarmos por parâmetro a cronologia das leis analisadas, acrescenta 
que “no texto da lei, as referências à raça não mudam na 5.692/71: mantém-se no 
texto a condenação ao preconceito de raça que aparecia na 4.024/61.” (Ibidem, 
2005, p. 54)

Sobre o lugar da primeira infância na LDBEN de 61 e de 71, a primeira discipli-
nou exclusivamente sobre o ensino primário (cuja idade mínima para ingresso era 
de 7 – sete – anos), médio e superior. A segunda, por seu turno, serviu de instru-
mento disciplinador apenas dos ensinos de primeiro e segundo graus – não abarca 
o atendimento educacional de bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. 
É importante destacar que, neste entremeio houve também a promulgação da Lei 
Federal no 5.580/68. Entretanto, por esta discorrer exclusivamente sobre o Ensino 
Superior não foi objeto de nossa análise tendo em vista que temos a Educação Bá-
sica, particularmente sua primeira etapa, por objeto de estudo.

As relações étnico-raciais em território nacional tem como um dos alicer-
ces mais robustos construções ideológicas cujos princípios se justificam falácia da 
harmonia entre as raças nas relações cotidianas da sociedade, todavia, pesquisas 
“apontam as desigualdades entre brancos e negros na educação”. (BRASIL, 2004, 
p.7) Os marcadores sociais de diferença de faixa etária também se manifestam na 
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sociedade e na Educação brasileira através do prestígio do adulto como paradigma 
a ser seguido e cujos saberes precisam ser prioritariamente validados, referendados 
e reconhecidos. Neste esteio, atuações cujas lentes tem por centralidade “primeira 
infância” ou “raça” de forma desagregada sem integração com o outro marcador 
social de diferença resulta em desigualdades.

A indiferença do Estado como indutor de políticas públicas educacionais que 
abarcam “primeira infância” e “raça” – analogia realizada ao “eu sem ela” cujo 
argumento de manifesta na análises das LDBENs - nos permite pensar que os sujei-
tos que representam a intersecção destes marcadores sociais de diferença (bebês 
negros, crianças bem pequenas negras e crianças pequenas negras) tem desigual 
oportunidades de direitos e por isto, são, duplamente estigmatizadas. Por isto, as 
DCNEIs, dentre os princípios que compõem a função socio-política e pedagógica de 
creche e pré-escolas evoca como requerimento indispensável “oferecer as melho-
res condições e recursos construídos histórica e culturalmente para que as crianças 
usufruam de seus direitos civis, humanos e sociais e possam se manifestar e ver 
essas manifestações acolhidas, na condição de sujeito de direitos e de desejos.” 
(BRASIL, 2009, p.6)

Neste processo de articulações (“eu com ela”) ou dissonâncias (“eu sem ela”) en-
tre “primeira infância” e “raça” no campo da Educação em associação à brincadei-
ra cujo tema se faz presente no título deste artigo, trazemos estas duas categorias 
sociais assim como as suas correlações na perspectiva de compor um quadro para 
que a educação antirracista se efetive de forma perene nas práticas pedagógicas e 
nas políticas públicas.

Reconhecemos aqui que a capilaridade da educação para as relações étnico-
-raciais na Educação Infantil é vislumbrada como fértil e em ascensão e que “não 
ocorre de modo isolado, mas é parte deste processo lento e gradualmente que tem 
se constituindo no Brasil de compreender a criança como um sujeito de direitos”. 
(DIAS & BENTO, 2007, p. 12) Como ilustração, há a superação da ausência da Edu-
cação Infantil na Lei Federal no 10.639/03 através da incorporação, de maneira 
preliminar, das creches e pré-escolas nas DCNERER (BRASIL, 2004) e ampliação desta 
interlocução no Plano de Implementação das DCNERER – documento publicado em 
2009.

Sem pretensão de esgotar o tema, trazemos reflexões sobre as inflexões que 
atravessam a Educação Infantil e as relações raciais com destaque para a impor-
tância dos movimentos sociais no empenho quanto ao “projeto conjunto para 
construção de uma sociedade justa, igual, equânime.” (Idem, 2004, p.14) e sobre 
os desafios e possibilidades acerca do tema a partir da reflexão sobre os dados de 
cor/raça da docente de creches e pré-escolas do território brasileiro tendo o Censo 
Escolar da Educação Básica de 2014 e de 2019 por fonte de pesquisa.
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ATIVISMO PRIMEIRA INFÂNCIA E RAÇA: NÓS POR CIMA

O simbolismo configurado em cada etapa da atividade lúdica “Nós quatro” se 
conforma na transição ao contexto histórico, político e filosófico de engendramen-
to entre a primeira etapa da Educação Básica e relações étnico-raciais. Consciente 
de que “A educação constitui-se um dos principais ativos e mecanismos de transfor-
mação de um povo” (Idem, 2004, p.7), reivindicações que por longo período faziam 
parte da atuação dos movimentos sociais começam a integrar às legislações – em 
especial, após o processo de redemocratização da sociedade brasileira.

Dias e Bento (2007), após traçarem um percurso sobre produções (pesquisas e 
documentos oficiais) que entrelaçam Educação Infantil e relações étnico-raciais 
destacam a atuação da Coordenadoria Geral de Educação Infantil do Ministério da 
Educação (COEDI/MEC), sob a coordenação de Rita Coelho nos processos democrá-
ticos de construção das DCNEIS. As autoras informam que este processo teve por 
alicerce discussões com a participação da sociedade civil por meio de audiências 
públicas ocorridas entre julho e outubro de 2009. As autoras exaltam também a 
abordagem sobre a diversidade, em especial, étnico-racial, nesta e em outras polí-
ticas do órgão. Cabe ressaltar que Rita Coelho, em período anterior havia ocupado 
lugar no Comitê Diretivo do MIEIB – Movimento Interfóruns de Educação Infantil 
do Brasil.

Concernente à implantação das DCNEIs, da Lei Federal no 10.639/03 e da Lei 
Federal no 11.645/08, Dias, Silva Jr e Bento (2012) acrescentam que por meio de 
ação compartilhada entre a Secretaria de Educação Básica (doravante SEB/ MEC), 
da Universidade Federal de São Carlos (doravante UFSCar) e CEERT houve a forma-
ção da Rede Nacional para a Igualdade Racial na Educação Infantil que compunha 
o Plano de Cooperação Técnica. Nesta foram realizados debates regionais com a 
participação do MIEIB e COEDI/MEC de especialistas de diferentes universidades 
brasileiras tendo a elaboração de seu artigo como um dos produtos dessa ação – 
ambiente onde as informações foram coletadas.

A atuação integrada dos movimentos sociais quanto a Educação Infantil e raça 
se materializa também na consulta em conjunto entre o Centro de Estudos das Re-
lações de Trabalho e Desigualdades (doravante CEERT) e o MIEIB para o Conselho 
Nacional de Educação (CNE), em 04 de setembro de 2006, sobre a abrangência das 
DCEER concernente à Educação Infantil, nas representações de Maria Aparecida 
Silva Bento, Rita Coelho, Ângela Barreto, Maria Aparecida Freire e Maria Lucia A. 
Machado. A consulta resultou no Parecer CNE/CP nº 7 de 31de janeiro de 2007 – 
quase 5 (cinco) meses após a solicitação.

À guisa de fomento e/ou análises de práticas promotoras da igualdade racial 
em creche e pré-escolas, característica do engendramento dos movimentos so-
ciais, destacam-se ainda a publicação de livros, tais como: Educação infantil e prá-
ticas promotoras de igualdade racial - CEERT/Instituto Avisa lá/MEC, publicado em 
2012; Educação infantil, igualdade racial e diversidade: aspectos políticos, jurídi-
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cos, conceituais - CEERT/MEC, de 2012 e; História e cultura africana e afro-brasileira 
na educação infantil - MEC/SECADI, UFSCar, 2014.

Cabe ressaltar que, outras produções, projetos e ações credenciam os movi-
mentos sociais cuja bandeira de luta é “primeira infância” e3 “raça” quanto a operar 
na concretização de propostas como signatários, mas, também, na provocação e 
assessoramento ao Estado para reafirmação de direitos da primeira infância negra 
e não-negra. Pois, parafraseando Dias & Bento (2007, p. 2) “Defendemos que edu-
cação para a primeira infância deve incluir as relações raciais como parte integran-
te da construção da socialização das crianças.”

Apesar das conquistas explanadas, não podemos perder de vista que muitos 
desafios precisam ser superados para lograrmos êxito quanto a execução da função 
sociopolítica pedagógica da primeira etapa da Educação Básica, em especial, no 
que tange a atuar “na produção de novas formas de sociabilidade e de subjetivi-
dades comprometidas com a democracia e a cidadania, [...] com o rompimento de 
relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 
linguística e religiosa que ainda marcam nossa sociedade.” (BRASIL, 2009, p.6) Sen-
do assim, inquietações sobre possíveis entraves para a implementação perene de 
práticas pedagógicas antirracistas em creche e pré-escola, a saber: a identidade 
racial das professoras.

COR/RAÇA DA DOCENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL:  
NÓS POR BAIXO

Sobre o ensejo das DCNEIs para interações pedagógicas com vistas à promo-
ção da racial, Dias, Silva Jr & Bento (2012) expõem que a revisão desta orientação 
assegura princípios que devem se fazer robustos nas práticas pedagógicas destes 
espaços educativos preconizados em outras dispositivos com vistas ao “acesso às 
contribuições dos povos negros em diferentes instâncias, de modo que se garanta 
o direito de todas as crianças, independentemente de seu pertencimento racial, de 
ter acesso a experiências que colaborem na construção de suas identidades positi-
vamente.” (DIAS, SILVA JR & BENTO, 2012, p. 17-18)

As DCNEIS (BRASIL, 2009) reivindicam 5 (cinco) condições basilares acerca dos 
Objetivos e condições para a organização curricular das instituições educativas de 
atendimento de crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade, das quais destacamos: 
o combate ao racismo e às discriminações de gênero, sócio-econômicas, étnico-
-raciais e religiosas deve ser objeto de constante reflexão e intervenção no coti-
diano da Educação Infantil; conhecer as culturas plurais que constituem o espaço 
da creche e da pré-escola, a riqueza das contribuições familiares e da comunida-
de, suas crenças e manifestações, e fortalecer formas de atendimento articuladas 
aos saberes e às especificidades étnicas, linguísticas, culturais e religiosas de cada 

3 Uso da conjunção aditiva “e” de forma a referenciar agrupamento.
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comunidade e; atenção cuidadosa e exigente às possíveis formas de violação da 
dignidade da criança.

Ao abordar que a construção positiva da identidade da criança é tema prioritá-
rio nas pesquisas sobre a primeira etapa da Educação Básica e questão racial, Dias 
& Bento (2012) informam que, quanto ao objeto desses estudos, alguns “trataram 
da profissional que atua nesta etapa, outras buscaram compreender os impactos 
de processos de formação que tinham como perspectiva a questão racial ou ainda 
como os gestores desenvolvem ações deste tipo e outras buscaram investigar a 
construção da identidade da criança negra.” (DIAS & BENTO, 2007, p. 12)

As DCNEIs reverberam que as práticas pedagógicas que compõem o currículo da 
Educação Infantil “são efetivadas por meio de relações sociais que as crianças desde 
bem pequenas estabelecem com os professores e as outras crianças, e afetam a 
construção de suas identidades.” (BRASIL, 2009, p.6). Neste esteio, cremos que os 
dados de cor/raça das docentes de Educação Infantil servem de ilustração como 
um dos desafios atinentes à articulação Educação Infantil e práticas promotoras da 
igualdade racial. Assim, trazemos um quadro comparativo das categorias de cor/
raça destas profissionais presentes no Censo Escolar da Educação Básica tendo por 
recorte temporal os anos de 2014 e 2019 e tendo o Brasil por território de análise.

TABELA 1 - NÚMERO DE DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA POR COR/RAÇA 
SEGUNDO A FEDERAÇÃO - BRASIL - 2014 E 2019

Cor/Raça

2014 2019

Total % Total %

498.785 99.99 642.185 99,98

Branca 220.063 44,12 275.009 42,82

Preta 21.133 4,24 31.138 4,85

Parda 124.055 24,87 162.760 25,34

Amarela 2.248 0,44 5.597 0,86

Indígena 1.727 0,35 2.710 0,42

Não declarada 129.559 25,97 164.971 25,69

FONTE: Elaboração própria a partir de dados do INEP (2014) e LabDados/UFPR (2019)

Apesar de interstício temporal de 5 (cinco) anos os números quanto a cor/raça 
das docentes da educação Infantil do Brasil - que por sua vez, utilizam o método de 
autodeclaração para informar sobre o quesito em análise – não apresenta muitas 
variações percentuais quanto a atribuição para cada categoria de classificação ra-
cial. Desta maneira, o elevado número percentual da categoria “branca” nos per-
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mite uma enorme gama de hipóteses, mas, também de confirmações de “Ainda 
persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que privilegia a brancura e va-
loriza principalmente as raízes européias da sua cultura, ignorando ou pouco valo-
rizando as outras, que são a indígena, a africana, a asiática.” (BRASIL, 2004, p. 14)

Consciente de que “Pesquisadores de diferentes áreas, inclusive da educação, 
para fins de seus estudos, agregam dados relativos a pretos e pardos sob a cate-
goria negros, já que ambos reúnem, conforme alerta o Movimento Negro, aque-
les que reconhecem sua ascendência africana”, esta fundamentação também será 
explorada a partir dos dados da Tabela 1. Assim, no ano de 2014, o percentual de 
professoras de creche e pré-escolas do Brasil autodeclaradas negras é de 29,11% 
enquanto no ano de 2019 o valor percentual é de 30,19% - números que em ne-
nhum dos períodos analisados ultrapassa os de “branca” como autodefinição.

Ademais, além de várias outras averiguações possíveis a partir dos dados da Ta-
bela 1, há de se chamar a atenção para os valores referentes ao item “não declara-
da”, que por sua vez, é menor apenas que a categoria “branca’ e no confronto de 
“negra” como dados que compõem duas categoriais de classificação racial confor-
me evidenciado acima.

Dias e Bento (2007) apontam que apesar de a Educação não ter capacidade de 
eliminar desigualdades estruturais de base socio-econômica, este campo por seu 
turno pode “colaborar na construção do que chamamos de percepção da igualda-
de entre os seres humanos, o que eleve a possibilidade de mais pessoas se insur-
girem contra as desigualdades.” (DIAS & BENTO, 2007, p. 6) Neste mesmo sentido 
as DCNERER asseveram que “Depende, ainda, de trabalho conjunto, de articulação 
entre processos educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto 
que as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnico-ra-
ciais não se limitam à escola.” (BRASIL, 2004, p. 14) Eis que os dados acima poten-
cializam responsabilidades para enfrentar tais desafios, além de ser convocação 
para a permanente luta e agrupamento de forças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É interessante mencionar que as pesquisas que realizei em curso de especializa-
ção tem assunto correlato com o deste artigo. Assim, tanto os trabalhos aprovados 
nos cursos anteriores (Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça – GPPGeR - 
ofertado pela Universidade Federal da Bahia e concluído em 2016 e; Gênero, Raça/
Etnia e Sexualidade na Formação de Educadores

– organizada pelo CEGRES/Diadorim da Universidade do Estado da Bahia) cuja 
tema principal foi a identidade racial das docentes por meio da análise de auto 
declaração destas profissionais ao Censo Escolar da Educação Básica em 2014 teve 
por foco a creche e também a Bahia, ou seja, diferença entre o território e o seg-
mento de ensino analisado, todavia, com índices parecidos.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

449

Atualmente, como mestranda em História do Programa de Pós Graduação Estu-
dos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras ofertado pela UNEB e sob a orien-
tação do Professor Doutor José Carlos de Araújo Silva, o assunto da classificação 
racial através do levantamento estatístico educacional do INEP permanece tendo 
como sujeito/objeto de estudo os/as professores/as de Educação Básica de Salva-
dor. Porém, realizo comparações entre dados do Brasil e da Região Geográfica (Nor-
deste) e a Unidade da Federação (Bahia) em diferentes períodos temporais e os re-
sultados sempre são muitos próximos aos da Tabela 1 -presente na sessão anterior.

A etapa da atividade lúdica informada como “nós por cima” e “nós por baixo” 
que anteriormente foi referendado como ausência ou presença de práticas e/ou 
políticas pode ser ressignificado, assim como estes movimentos sociais fez ao longo 
de sua trajetória como forma de comprometer o Estado quanto as suas responsa-
bilidades para a superação das desigualdades. Neste esteio, pode significar os dife-
rentes caminhos trilhados para se chegar ao bem comum: a liberdade dos corpos e 
das vozes amparadas na construção positivas das identidades dos sujeitos.

Por fim, persisto na valorização e reconhecimento diferentes movimentos so-
ciais na representação da sociedade civil para empreendermos um projeto de país 
que respeite as diferenças e amplifique as potencialidades de suas cidadãs e de 
seus cidadãos. Para tanto, não imagino outro caminho senão o de união de forças 
vislumbrada no agrupamento através da brincadeira “Nós Quatro”, em especial, 
pelo impacto e na troca de energias quando os/as partícipes - cada um/a em seu lu-
gar (de fala, de saber, de ativismo ...) – tocam conjuntamente suas mãos e emanam 
cultura, história ... e reconstroem relações pela circularidade que se compõe com 
aquele MOVIMENTO ORGANIZADO e UNIFICADO.
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O BRINCAR E AS DIFERENÇAS: ESCREVIVÊNCIAS 
(AUTO)FORMATIVAS COM PROFESSORES(AS) 
NA BRINQUEDOTECA CRIAÇÃO
Luciana Lima dos Santos
Iris Verena Santos de Oliveira

Aos que vieram antes de mim, 
gingando entre os descompassos 

de um mundo estranho. 
Aqueles que usam sua voz, sua escrita, 

seu corpo, para denunciar, 
para narrar e apresentar
um outro lugar possível.1

INTRODUÇÃO

O artigo é fruto da pesquisa construída no Mestrado Profissional em Educação 
e Diversidade, da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. O exercício da pesquisa 
tem permitido o diálogo entre universidade e educação básica, a partir de re-leitu-
ras no âmbito da cultura do brincar, sobre o tratamento de questões interseccio-
nais e da construção de ações interventivas que consideram as subjetividades e es-
crevivências2 de professores/as negros/as, ao tempo em que os/as convoca como 
aliados/as na luta contra o racismo, sexismo e outras formas de opressão. Vale 
salientar que a investigação surge na troca de experiências entre mulheres e homens, 
negras e negros, professoras e professores, na função de estagiárias/os do curso de 
Pedagogia na Brinquedoteca, na Universidade do Estado da Bahia, Campus XI, UNEB, 
Serrinha-BA, no período entre 2015 a 2018.

Para isso, foi necessário investigar no primeiro momento as categorias brincar, 
interseccionalidade e formação de professores/as, para compor o referencial teórico 
que fundamenta a pesquisa. No momento seguinte, apresentamos o objetivo, as 
questões norteadoras e a abordagem teórico-metodológica a partir da pesquisa 
qualitativa, (auto)biográfica e a narrativa como possibilidade de construção dos 
dados, assim como de formação e produção de saberes. Os dispositivos que utili-
zamos foram a Entrevista e a Roda Virtual de Escrevivência, baseada nas Rodas de 
Conversa presenciais e inspiradas na literatura de Conceição Evaristo.

O exercício realizado na construção e análise dos dados da pesquisa é o de produ-
zir a escrita de si, a partir das memórias principalmente das casas e escolas, apre-

1 Epígrafe escrita pela autora Luciana Lima dos Santos.
2 Termo usado em itálico, destacando o conceito criado pela autora Conceição Evaristo e 
apresentado em suas obras.
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sentando cenas do cotidiano de modo que se perceba os atravessamentos existen-
tes das categorias apresentadas. Esse não foi um exercício fácil, pois exigiu em um 
olhar corajoso de produção de escrevivências frente as permanências discursivas 
e de ataques ao campo teórico, que insistem em colocar as discussões orais sobre 
raça, gênero e classe no campo periférico e subversivo do conhecimento.

O BRINCAR E OS SABERES INTERSECCIONAIS

A palavra brincar de acordo com Ferreira (1999), etimologicamente, deriva de 
brinco, que significa divertir-se infantilmente, entreter-se em jogos de crianças, 
divertir-se, recrear-se, distrair- se, folgar, estar bem humorado, foliar, saltar, pular, 
dançar. Brincadeira e brinquedo são derivados de brincar. Kishimoto (2008) carac-
teriza a brincadeira e o brinquedo, assim como o seu uso simbólico nas atividades 
educativas a ideia de aprender ao brincar, onde as atividades lúdicas, são utilizadas 
como ferramentas facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem.

O brincar sempre foi algo essencial e parte fundamental da vida das crianças, 
mas em diferentes tempos e culturas nem sempre foi visto como prioridade. A 
legislação brasileira e internacional reconhece esse direito, entretanto, esse nunca 
foi um debate fácil, pois a concepção de infância perpassou por diferentes enten-
dimentos, por uma construção histórica e social em disputa a partir de padrões 
éticos, políticos, orientações ideológicas, interesses pessoais ou corporativos. Vi-
vemos ainda a tentativa de rompimento com a visão de adultização, de trabalho 
infantil, de criminalização e erotização, visto que a discussão contemporânea per-
passa pelo direito e a proteção da criança. O que Friedmann (2015) afirma “[...]
sempre me inquietou, desde minha adolescência, época na qual comecei a traba-
lhar com crianças, o quanto elas não eram compreendidas nem respeitadas pelos 
adultos”. (p.39)

No que se refere a ideia de jogo, o percurso feito por Huizinga traz, desde a 
antiguidade, ao sentido de jogo e de lúdico na vida moderna, perpassando por 
diversas áreas do conhecimento implica em uma compreensão de jogo como uma 
atividade ora de cooperação ora de competição que se estabelece, não somente 
nas discussões sobre o brincar, mas que está inserido no modo de ser e viver das 
pessoas, nas relações políticas, econômicas e culturais.

Não foi difícil mostrar a presença extremamente ativa de um 
certo fator lúdico em todos os processos culturais, como criador 
de muitas das formas fundamentais da vida social. O espírito de 
competição lúdica, enquanto impulso social, é mais antigo que a 
cultura, e a própria vida está toda penetrada por ele, como por 
um verdadeiro fermento. O ritual teve origem no jogo sagrado, a 
poesia nasceu do jogo e dele se nutriu, a música e a dança eram 
puro jogo. O saber e a filosofia encontraram expressão em pala-
vras e formas derivadas das competições religiosas. As regras da 
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guerra e as convenções da vida aristocrática eram baseadas em 
modelos lúdicos. (HUIZINGA, 2018, p. 193)

Nas sociedades contemporâneas, sobretudo num mundo globalizado, repleto 
de possibilidades, um fator que se torna preocupante é o brincar mediado pela 
cultura do consumo, do neoliberalismo, dos brinquedos caros, também dos este-
reótipos de beleza eurocêntricos e norte- americanizados, das representações es-
téticas sem as representações das diferenças e da cultura do lugar do brincante, 
o que Lopes (2014) vai chamar de “[...]frenesi consumista” que traz uma visão de 
prazer a partir do “[...] consumo lúdico”, é também a cultura do outro, dominante, 
intervindo e moldando as novas formas de brincar.

Em outros contextos, os brinquedos são usados como compensação por um 
tempo que não é destinado a criança diante de rotinas exaustivas dos adultos in-
tegrantes da família. Mesmo em tempos de conflitos, as crianças transgridem as 
agendas de casa e da escola e brincam. Diante disso, Lopes (2018) apresenta a 
necessidade de inclusão nos currículos, tempos e espaços da ação brincante da 
criança o BSE – Brincar Social Espontâneo, visto que:

Um estudo, recente, desenvolvido em Portugal pela marca SKIP 
sobre “Os valores das Crianças” (2016) concluiu que 70% das. 
crianças de todo o mundo tem menos de uma hora de brinca-
deira. Ou seja, “8 é o número de horas de brincadeira que as 
crianças de todo o mundo perderam nos últimos 20 anos (estas 
horas são) menos, do que o tempo mínimo que o Alto Comissa-
riado das Nações Unidas para os Direitos Humanos recomenda 
para garantir o bem-estar das crianças”. (p. 67)

Diante desses brincares nos tempos-espaços, destaco como relevante a pers-
pectiva de Brougère (2010) que traz a ideia do “[...]brincar livre”, idealizado pela 
própria criança de forma espontânea, em um sentido mais amplo, autônomo, di-
ferente do “brincar pedagógico”, que contribui para o ensino-aprendizagem, em 
que o ato de brincar ou o brinquedo se tornam um recurso pedagógico com fins 
didáticos. Ambos são importantes, entretanto, o alerta é para que, os processos 
lúdicos, nas instituições educativas, não se tornem apenas espaços de reprodução 
e trabalho manipulados pelo adulto, o que pode ocasionar em um cerceamento da 
criatividade, limitando o lúdico em sua essência e possibilidades.

Ao criarmos espaços de educação para criança, seja em casa ou na escola, não 
podemos deixar de lado a forte presença da natureza como um grande cenário 
para a criação de repertórios brincantes através do qual irão conviver sensivel-
mente com os elementos relacionados à própria constituição da vida humana. 
Hortélio (2018) apresenta em muitos momentos de sua pesquisa a reflexão sobre 
o território do brincar na perspectiva do ser brincante. Ela indaga, “[...]quem nun-
ca brincou?”, e ainda acrescenta que, “[...]brincar é polissêmico, é no brincar que 
aprendemos aquilo que ninguém pode ensinar”. Segundo a autora, é preciso ser 
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brincante, e isso perpassa por espaços formais e não formais, do cotidiano, da cul-
tura popular e do fazer educativo.

Para desenvolver esta pesquisa, na qual o brincar é transversalizado, tomarei 
como ponto de partida as conceitualizações na perspectiva da interseccionalidade 
que integra raça, gênero e classe. “[...]A interseccionalidade sugere que, na verda-
de, nem sempre lidamos com grupos distintos de pessoas e sim com grupos sobre-
postos” Crenshaw (2004, p.10). A teoria da intersecção tenta entender o fenômeno 
da discriminação interseccional, onde as avenidas identitárias se encontram, for-
mando uma encruzilhada. Neste sentido ser menina-mulher negra marca lugares 
distintos de representatividade. Para Akotirene (2019) “[...]a interseccionalidade 
visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à inseparabilidade estrutural do 
racismo, capitalismo e cisheteropatriarcado” (p.19), onde é possível destacar que 
as meninas-mulheres negras, principalmente as oriundas de realidades mais em-
pobrecidas, são ainda mais expostas e vulneráveis aos trânsitos destas estruturas.

Neste sentido Akotirene (2019) também afirma que “[...]a interseccionalidade 
exige orientação geopolítica, Ori rege cabeças negras em diálogo com as epistemo-
logias do Sul”. (p.31) Enquanto Ribeiro (2019) nos possibilita um aprofundamento 
teórico sobre o que chamamos de lugar de fala, ao defender que todo mundo tem 
lugar de fala, portanto, a questão é entender qual o lugar social que um grupo ocu-
pa nessa matriz de dominação. Neste sentido, ter consciência que coletivamente 
ocupamos lugares de privilégios ou de opressões é importante para iniciar o diálogo 
e a escuta. Temos experiências individuais diferentes, todo mundo pode falar sobre 
tudo, mas qual o lugar de quem fala? Sobre isso, a autora apresenta uma cena de 
sua infância escolar onde é possível perceber um lugar de silenciamento:

Na maior parte da minha infância e adolescência, não tinha 
consciência de mim. Não sabia por que sentia vergonha de le-
vantar a mão quando a professora fazia uma pergunta já supon-
do que eu não saberia a resposta. Porque eu ficava isolada na 
hora do recreio. Porque os meninos diziam na minha cara que 
não queriam formar par com a “neguinha” na festa junina. Eu 
me sentia estranha e inadequada, e, na maioria das vezes, fazia 
as coisas no automático, me esforçando para não ser notada. (RI-
BEIRO, 2018, p.7)

Destaco aqui essa cena narrada pela autora, em sala de aula, no recreio que é um 
momento propicio para brincar. Ela apresenta silenciamentos na infância, na ado-
lescência a partir de um contexto de exclusão por ser menina-negra, “negrinha” 
como afirma. Sobre os silenciamentos Kilomba (2019) apresenta de forma meta-
fórica A máscara de Anastácia, instrumento de aprisionar a boca para representar 
toda a violência física e emocional sofrida pelos povos africanos e afrodescenden-
tes e traz uma série de questionamentos: Quem pode falar? Quem pode produzir 
conhecimento? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar?
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Durante muito tempo os discursos afrodiaspóricos foram marginalizados e su-
balternizados, entretanto, essa realidade lentamente está mudando, sobretudo 
devido as contribuições das produções no campo da pesquisa científica. As con-
tribuições dos povos africanos para a cultura do brincar, assim como em todas as 
áreas sociais e culturais são significativas, poderíamos estar discutindo aqui sobre 
essas contribuições, com certeza isso nos deixaria muito felizes, entretanto é igual-
mente importante usar a “voz/escrita/denúncia”. Adichie (2020), escritora africana, 
nos alerta sobre o perigo da história única, portanto nesta pesquisa destacamos, o 
perigo de um único olhar sobre as reminiscências dos povos africanos, assim como 
no poema de Evaristo as “vozes mulheres” precisam ecoar.

Para Gomes (2002, p. 40) “[...]a instituição escolar é vista como um espaço em 
que aprendemos e compartilhamos não só conteúdos e saberes escolares, mas tam-
bém valores, crenças, hábitos e preconceitos raciais, de gênero, de classe e de ida-
de”. Com essa afirmação, Gomes nos sinaliza que no contexto da escola não cons-
truímos apenas saberes, que estão presentes cotidianamente também diferentes 
formas de opressão e de lidar com as diferenças. Deste modo, desde muito cedo as 
crianças, sobretudo, as meninas-mulheres-negras, carregam os marcadores sociais 
e a tentativa de superação de estereótipos de corpos que são construídos biologi-
camente e culturalmente a partir de suas representações simbólicas e sociais. Se 
veem acidentadas por uma modernidade colonialista que impõe os modos de ser.

É importante também desconstruir a ideia de que o/a professor/a é o/a único/a 
responsável pela produção de saberes no campo da educação para as diferenças. A 
educação escolar depende de influências externas e internas do ponto de vista 
das formações individuais e do conjunto das instituições educativas. Nesse sen-
tido Lima (2015) afirma que os professores/as deveriam ser instigados no que toca 
as suas intersecções identitárias, assim como a dos seus alunos.

Só depois deste trabalho com elas próprias, se passaria a discutir 
a possibilidade de como trabalhar questões da diversidade ét-
nico-racial nas aulas que ministravam. Por outro lado, reflexões 
acerca da escola, do currículo escolar, das relações professor/
aluno teriam também de ser feitas. (p. 96)

Estas reflexões acerca da formação de professores/as, nos alerta para a neces-
sidade de pensar em processos formativos construídos para/com professores/as 
a partir dos contextos e suas experiências. Ou seja, a implicação e compromisso 
com uma educação identitária, antirracista, que considere as relações e diferen-
ças de gênero, de empoderamento negro, feminino, perpassa principalmente por 
uma (auto)formação dos professores/as. Portanto, é preciso lançar o olhar sobre a 
cultura da criança, fase em que brincar, é muito presente, com seus atravessamen-
tos e sobre a profissão/prática docente que tem um papel central na educação. São 
os desafios a uma revolução da educação em tempos estranhos e incertos. Nesse 
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interim, pensar sobretudo em uma educação mais humanizada, que considere as 
diferenças como parte do processo educativo.

ESCREVIVER, O CAMPO TEÓRICO-METODOLOGICO

Através da pesquisa, buscamos investigar a cultura do brincar, evidenciando 
atravessamentos interseccionais presentes nas narrativas das experiências des-
ses/as professores/as. Desse modo, elenco os seguintes questionamentos: como 
a brinquedoteca universitária pode contribuir para a formação de professores/as 
brincantes e suas experiências (auto)formativas? Como a cultura do brincar é atra-
vessada pela intersecção entre raça, gênero e classe?

A escolha metodológica foi inspirada na obra de Evaristo, que faz uso do neolo-
gismo escrevivência que é uma junção das palavras escrever e viver. Esse conceito 
teórico-literário denota a compreensão de uma escrita ancorada nas experiências 
vivenciadas pela autora, intelectual, mulher, negra, ao longo de sua trajetória. ou 
seja, as marcas pessoais se entrelaçaram ao percurso profissional que trilhou, das 
histórias ouvidas, das cenas vistas e, através do artifício da linguagem literária, 
transpõe o real para a esfera da ficção, provocando um diálogo que nos identifica, 
nos aproxima e emociona.

Tal estilo de escrita é um emaranhado de experiências cotidianas, contidas num 
panorama histórico/contemporâneo, político, econômico e cultural do povo africa-
no e de seus descendentes no/do Brasil, que Conceição Evaristo transpõe para seu 
fazer literário. Por essa lógica, estabelecemos um diálogo com as personagens cria-
das pela autora, visto que, ao entrar em contato com as vidas delas, nos vemos e aos 
nossos pares, provocando uma catarse. Seus personagens, não muito distantes de 
nós, as vozes ali presentes, são as nossas vozes, lanhadas por uma sociedade ainda 
racista, ainda sexista, ainda desigual e opressora. Sobre essas histórias, afirma:

Portanto, estas histórias não são totalmente minhas, mas quase 
que me pertencem, na medida em que, às vezes, se (con)fundem 
com as minhas. Invento? Sim, invento, sem o menor pudor. En-
tão as histórias não são inventadas? Mesmo as reais, quando são 
contadas. Desafio alguém a relatar fielmente algo que aconte-
ceu. Entre o acontecimento e a narração do fato, alguma coi-
sa se perde e por isso se acrescenta. O real vivido fica compro-
metido. E, quando se escreve, o comprometimento (ou o não 
comprometimento) entre o vivido e o escrito aprofunda mais 
o fosso. Entretanto, afirmo que, ao registrar estas histórias, 
contínuo no premeditado ato de traçar uma escrevivência. (EVA-
RISTO, 2016, p.7)

Essa escrita compõe uma das obras da autora e sinaliza, dentre outras ques-
tões, para os desafios da memória, daquilo que lembramos e esquecemos, para a 
produção das narrativas. No que se refere a proposta de investigação apresentada 
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nessa pesquisa, tem fundamentação nos moldes da abordagem qualitativa. Sobre 
isso Galeffi (2009) escreve:

O qualificativo de uma pesquisa indica, de modo imediato, a his-
toricidade de sua área de atuação e sua distinção em relação a 
outras formas de pesquisa. A terminologia pesquisa qualitativa 
é logicamente distinta de pesquisa quantitativa. O qualificativo 
aqui faz toda a diferença. (p. 16-17

A pesquisa qualitativa é uma atividade desenvolvida pelo/a pesquisador/a, em 
contato direto com o contexto onde o fenômeno pesquisado ocorre. Ela tem ca-
ráter subjetivo, interpretativo, caráter exploratório e maior reflexão para análise 
dos resultados. Valoriza a oralidade, aspectos emocionais, intelectuais, culturais e 
sociais dos participantes, opiniões, sentimentos, atitudes, comentários e aprendi-
zagens.

Em relação ao estudo (auto)biográfico, “auto” que dizer eu, “bio” vida, “grafia” 
escrita, ou seja, “escrita da própria vida”, pressupõe trabalhar com memória indivi-
dual e coletiva, lembrança, esquecimento, narrativa, silenciamento, reflexividade e 
uma escrita de/sobre si. Segundo Souza (2007), “[...]nas pesquisas na área de edu-
cação adota-se a história de vida, mais especificamente o método autobiográfico 
e as narrativas de formação, como movimento de investigação-formação, seja na 
formação inicial ou continuada de professores/professoras”. (p. 67)

Sobre memória coletiva, podemos afirmar que é um complexo que envolve 
muitas interações entre grupos sociais ao longo do espaço-tempo, “nossos pais, a 
escola, o ginásio, nossos amigos, os colegas de profissão, nossas relações munda-
nas, e ainda tal sociedade política, religiosa, artística à qual tivemos a oportunidade 
de nos ligarmos.” (HALBWACHS, 1990, p. 86). Evaristo apresenta essas interações 
no contexto familiar desde sua infância, traz a representação de um lugar não tão 
cheio de objetos, de móveis, mas cheio de palavras, de lugares-espaços potentes 
para a produção oral, para a produção de narrativas:

Do tempo/espaço aprendi desde criança a colher palavras. A 
nossa casa vazia de móveis, de coisas e muitas vezes de alimento 
e agasalhos, era habitada por palavras. Mamãe contava, minha 
tia contava, meu tio velhinho contava, os vizinhos amigos con-
tavam. Eu, menina repetia, inventava. Cresci possuída pela ora-
lidade, pela palavra. As bonecas de pano e de capim que minha 
mãe criava para as filhas nasciam com nome e história. Tudo era 
narrado, tudo era motivo de prosa-poesia. (2005, p.1)

Para Benjamin (1994), são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar de-
vidamente, ele se refere ao narrador genuíno, aqueles/as que transmitem seus 
conhecimentos através da oralidade, “[...]quando se pede num grupo que alguém 
narre alguma coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de 
uma faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar 
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experiências” (p. 1). Entretanto, no decorrer das últimas décadas, passou-se a re-
conhecer no campo educacional, a importância da narrativa como metodologia de 
investigação e de desenvolvimento profissional de professores/as. Percebemos que 
a arte de narrar tem ganhado força a partir sobretudo do movimento de mulheres-
-professoras-negras-intelectuais que veem em sua ancestralidade, em suas vidas e 
profissão, histórias que devem ser contadas.

A valorização dessas fontes ocorreu no bojo da alteração para-
digmática produzida a partir das dúvidas levantadas sobre a ca-
pacidade, do conjunto de referências teóricas e metodológicas 
das ciências naturais, de dar conta da compreensão dos fenôme-
nos sociais. Problematizou-se, então, a noção de cientificidade a 
partir da contestação do positivismo que, até então, constituía-
-se como ideia reguladora hegemônica na produção do conheci-
mento válido. (SOUZA, 2007, p. 61-62)

O que podemos chamar de conhecimento válido? No centro das narrativas cien-
tíficas sempre estiveram as eurocêntricas ou norte-americanizadas reconhecidas 
como conhecimento. Entretanto no campo dos estudos pós-colonial, há a investiga-
ção e a tentativa de rompimento com o colonialismo científico, onde busca trans-
formar as narrativas, de modo que se recupere os sentidos e as vozes ausentes. 
Esse movimento é importante para repensar as grandes narrativas, o campo da 
produção historiográfica e a produção de novas narrativas coletivas, reconhecendo 
inclusive, a importância das fontes orais no âmbito da formação de professores/as, 
para isso é importante buscar outras alternativas de leituras, de literaturas.

Deste modo, a articulação desse dispositivo de produção se deu a partir das nar-
rativas orais, do presente teórico-metodológico oferenda de Evaristo, que condu-
ziu a escolha pelos instrumentos de produção dos dados da pesquisa, que foi a en-
trevista e a roda de conversa. Mas, devido a contingência pandêmica em que esse 
diálogo foi estabelecido, criamos/chamamos o segundo dispositivo dessa pesquisa 
de Roda Virtual de Escrevivência. Esse é um instrumento metodológico de inter-
venção em grupo, onde as pessoas se olham, dialogam e interagem mesmo que 
virtualmente, de forma mais próxima, mais sensível por meio de videoconferência.

ESCREVIVÊNCIAS DE PROFESSORES/AS BRINCANTES

Ser negro e pobre, 
Foi sempre um desafio,

Brincar com gente que se dizia rico,
Era um desfazer de fios, 

Crianças eram separadas, 
E isso ninguém viu.
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(Professor 3)3

Iniciamos este movimento de apresentar o resultado e a análise da construção 
dos dados, com um trecho de um cordel escrito por um dos professores partici-
pantes da pesquisa. Em sua narrativa, a ênfase está nas questões de classe, de 
desigualdade de renda que atravessaram suas experiências na infância enquan-
to menino, negro e morador de comunidade rural. Ele sinaliza as brincadeiras de 
gude, os carros de lata de óleo e os bonecos de barro, brincando com irmãos e 
primos, e, ao mesmo tempo, a dificuldade de aquisição de brinquedos, assim como 
o recebimento de doações e a frustração em recebê-los quebrados. Outro ponto 
de destaque em sua escrevivência é sobre o brincar escolar, ele narra sobre a in-
visibilidade daqueles que não possuíam brinquedos, de estar/ficar fora do grupo 
brincante. Enquanto pedagogo, ele destaca o estágio na Brinquedoteca Criação 
como um espaço que oportunizou a valorização do brincar dentro e fora da sala de 
aula, assim como o olhar cuidadoso sobre as diferenças.

No ano de 2017, o estágio na Brinquedoteca Criação foi funda-
mental para a minha formação profissional enquanto pedago-
ga, para compreender a importância do brincar na formação e 
desenvolvimento dos alunos, de perceber as possibilidades do 
brincar como ferramenta de trabalho, mas para além disso, en-
tender que o brincar é uma forma de conexão com o outro e com 
nós mesmos, perceber as influências que o brincar teve e tem no 
adulto que nos tornamos. (Professora 1)

A professora participante da pesquisa apresenta reflexões sobre o período de 
estágio, ela destaca o brincar para além do desenvolvimento e aprendizagem de 
caráter sócio-formativo. Ela traz uma perspectiva de estar no mundo enquanto ser 
brincante que se produz e se forma enquanto adulto. Além dessa narrativa, a parti-
cipante enfatiza as brincadeiras com a fibra de sisal4 na casa do avô, as brincadeiras 
nas amendoeiras e a mudança da família para a cidade em busca de água tratada 
e luz elétrica. Ela aponta também para o estabelecimento de regras familiares, 
onde meninas eram desestimuladas a brincar com gudes, bolas e outros artefatos 
e brincadeiras, o que sinaliza, de certo modo, um controle social sobre os corpos 
brincantes.

A minha comunidade era e é formada pela maioria de famílias 
humildes, com isso não tínhamos muita condição de comprar 
brinquedos, então sempre quando alguma criança aparecia com 
alguma novidade todos se juntavam e brincavam, a exemplo, 
se alguém tivesse um elástico para fazer o “onoum”, uma cor-
da, boneca, bola todos brincavam sem confusão, claro cada um 

3 Os/as professores/as participantes da pesquisa estão enumerados/as de 1 a 5.
4 O sisal planta nativa das regiões semiáridas, encontra-se na Bahia em certa quantidade no 
Território do Sisal.
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respeitando a vez do outro, sem distinção de raça e gênero. Era 
também evidente a importância das brincadeiras geracionais, 
como cantigas de roda, macaquinho ou amarelinha, três três 
passara, melancia e tantas outras. (Professora 2)

A cultura lúdica está impregnada de tradições, existindo um grande repertó-
rio de brincadeiras, sejam elas mais antigas ou atuais. A brincadeira tradicional 
resulta de práticas antigas de construção de brinquedos com materiais naturais 
e de uso doméstico, como ainda é visto, ou rememorado nos diálogos dos adul-
tos sobre a infância, ao narrar a produção dos carrinhos de madeira, das casinhas 
de barro, das brincadeiras como boca de forno, 5 pedrinhas e tantos brinquedos 
feitos recipientes que seriam descartados e brincadeiras que narram histórias de 
tantos lugares. Neste sentido, a professora e participante destaca a importância de 
famílias e escolas não deixarem essas formas de brincar se perderem. Destacamos 
aqui também, a importância de, em nossos tempos, conciliar as experiências das 
brincadeiras tradicionais e as experiências a partir do brinquedo tecnológico como 
forma de criar possibilidades e potencialidades brincantes.

Tempo bom! Eu brincava com todas as brincadeiras tidas de 
“menino”, mas adorava brincar das que eram tidas de “meni-
nas” também. Eu jogava capoeira com meu pai que é mestre 
de capoeira, jogava bola com meus primos, mas adorava brincar 
de fazer comidinha com minhas primas, de cuidar da casa, de 
dançar “É o Tchan” e era nessas horas que começavam as pia-
dinhas. Meus pais não me repreendiam ou brigavam por conta 
disso, mas pediam pra fazer isso dentro de casa pra evitar esses 
conflitos. (Professor/a 4)

Na narrativa do/da professor/a que se identifica como “uma pessoa de pele 
preta, do candomblé e de gênero não-binário”, ou seja, nas palavras dele/a, “não 
me identifico com os papéis sociais ou performances do homem e nem da mulher” 
(Professor/a 4), há uma ênfase que destaca a violência sentida na ideia de corpos 
brincantes padronizantes. Ademais, a violência também se manifestava nas ex-
pressões de cunho heteronormativo, sustentados por uma ontologia centrada na 
heterossexualidade, partindo dessa construção binária, aliada e influenciada em 
muitos momentos por crenças de verdade única, pelo critério de construção fami-
liar que instituem ao outro um “dever ser” no mundo.

Muito frequentemente já ouvimos nas escolas entre os meninos expressões 
como “bicha, viadinho”, alimentadas pela noção heteronormativa da construção 
da sexualidade. Esses e outros estereótipos, são comumente naturalizados como 
apelidos e brincadeiras. Essas situações tensionadas por conceitos de masculinida-
des e feminilidades pelos sujeitos em casa, na rua ou na escola podem provocar 
sequelas como baixa estima e sofrimento nas crianças e jovens que estão no pro-
cesso de autoconhecimento sobre a sua sexualidade. Isso ocorre mais frequente-
mente fora da sala de aula e nem sempre há conhecimento e/ou enfrentamento 
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por parte da escola ou dos/as professores/as, bem como alguma intervenção dian-
te dessas situações.

O brincar permeia nossa vida e como... Lembro-me de momen-
tos diversos de contentamento e alegria, em todos o lúdico está 
presente de alguma forma. Gosto de rememorar meu processo 
de formação pessoal e profissional e ai que saudade das brinca-
deiras ao ar livre! Do faz de conta e das representações em que eu 
sempre era uma contadora de histórias, de histórias da África! 
Do povo negro, dos indígenas, das rainhas, princesas e fadas ne-
gras. Claro que muitas das minhas histórias eram inventadas por 
mim. (Professora 5)

A professora sinaliza a importância dessa experiência na Brinquedoteca Criação 
para a sua (auto)formação profissional. Em certo momento da sua narrativa ela 
afirma “eu também brinquei, [risos]...” essa afirmação acompanhada de risos diz 
muita coisa, os/as estagiários/as eram desafiados/as a brincar antes de qualquer 
coisa, era uma primeira condição antes de fazer todo o processo de estudos, pla-
nejamento e atividades. Era como um rito de iniciação, era preciso experienciar o 
lugar, se perceber brincante e isso arrancava muitos sorrisos e agitação dos/as es-
tagiários/as que chegavam muitas vezes tímidos/as e se transformavam brincando. 
Nesse contexto ela destaca as memórias sobre as histórias que ela contava desde a 
infância até se tornar professora, eram histórias que diziam muito sobre a menina 
negra que era, com suas princesas parecidas com ela, era uma forma de recriar as 
narrativas dominantes ou quem sabe trazer memórias ancestrais de nossa descen-
dência africana.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício da profissão docente aprendemos muito com o outro, na intera-
ção, no diálogo, nas circunstâncias que emergem do cotidiano, como por exemplo, 
ao se deparar com relatos de outros/as professores/as. Neste sentido, as brinque-
dotecas universitárias, em destaque nessa pesquisa a Brinquedoteca Criação, se 
apresenta como um lócus potente de diálogos, narrativas, experiências e reflexões 
a partir de suas ações formativas, de suas aproximações com as escolas e com as 
possibilidades dos professores/as experienciarem e narrarem sua prática.

A pesquisa aqui apresentada demonstrou que a brinquedoteca universitária 
pode sim contribuir para a formação de professores/as brincantes e suas experiên-
cias (auto)formativas, mais que isso, que as suas experiências também contribuem 
para a produção de saberes neste e para este lugar lúdico. Nesse sentido, tendo 
como recorte os atravessamentos presentes na cultura do brincar, as escrevivên-
cias apresentadas pelos/as professores/as da pesquisa, serão de grande contribui-
ção para um olhar atento e inclusivo em relação as diferenças.
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Percebemos que as questões étnico-raciais, de gênero e classe se fazem bem 
presentes nas memórias pessoais e experiências profissionais dos/as professores/
as. De maneiras mnemônicas, perpetuar a história dos povos, não permitir que a 
infância brincante desapareça, entre tantas outras possibilidades de um mundo 
pós moderno, ou ainda refletir sobre os atravessamentos interseccionais a partir 
da cultura do brincar, é de certo modo um desafio, mas um campo potente de pes-
quisa. É está no mundo de uma forma política, de re-existência um modo de se 
colocar no mundo enquanto ser, mas sobretudo fazer uma transformação, quem 
sabe uma revolução a partir do brincar.
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O ESPAÇO DOS NEGROS NO ENSINO SUPERIOR:
DESAFIOS E PERSPECTIVAS
Cláudia Rogéria Fernandes

INTRODUÇÃO

O acesso e a permanência de grupos historicamente subrepresentados no en-
sino superior tem sido objeto de discussões no Brasil desde a década de 1990. 
As ações afirmativas introduzidas nas Instituições de Ensino Superior públicas foi 
um marco importante para a abertura democrática no ensino superior, entretan-
to gerou muita controvérsia e resistência por parte de muitos estudiosos sobre o 
assunto.

A questão é que o espaço destinado aos negros no ensino superior tem cresci-
do nos últimos anos, embora ainda existam muitos desafios a serem transpostos. 
Diante disso, objetiva- se com esse trabalho demonstrar quais são os desafios e 
perspectivas em relação ao espaço dos negros no ensino superior.

O fio condutor do estudo é a participação da população negra, concentrando 
a investigação no ensino superior federal, sobre o qual incide a Lei de Cotas no 
ensino superior (Lei no 12.711/2012). Pesquisas recentes realizadas pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) ilustram que o número de negros no ensino 
superior cresceu muito. Entretanto, algumas questões precisam ser respondidas, 
devido a lacunas deixadas pela Lei 12.711/20121.

No intuito de compreender o sentido das relações entre os sujeitos da pesquisa 
e as representações que estas classes sociais fazem de si mesmo, dentro deste 
contexto escolar especifico, tomou-se como perspectiva a dialética, por esta pro-
curar revelar o caráter contraditório existente nas relações, principalmente, as que 
envolvem um bem, seja de consumo ou de produção.

Devido a isso, é tão importante o recorte de cotas raciais na busca por igualdade 
de oportunidades para a população negra, uma vez que as políticas de cunho uni-
versalistas com capacidade de inserir toda a população negra foram insuficientes 
em todos os setores, principalmente em relação à educação superior.

APORTE TEÓRICO

Com a implantação das ações afirmativas, a partir da década de 1990, foi possí-
vel a inserção de alunos afro descendentes nas Universidades. Isso ocorreu depois 
que movimentos sociais pressionaram o Estado brasileiro para que fossem implan-

1 ARTES, A.; RICOLDI, A.M. O acesso de Negros no ensino superior: o que mudou entre 2000 
e 2010. Cadernos de Pesquisa v.45 n.158 p.858-881 out./dez. 2015.
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tadas políticas públicas afirmativas, visando ao acesso de estudantes negros, indí-
genas e egressos de escolas públicas a esse nível de ensino2.

Em agosto de 2012 foi sancionada a Lei de Cotas (12.711/2012), que previa a 
reserva de vagas nas instituições federais de ensino superior (IFES) aos estudantes 
de escolas públicas, de baixa renda, pretos, pardos e indígenas3.

Tal Lei representou um avanço significativo, uma vez que garante a igualdade 
de direito e a redução das desigualdades raciais na educação superior. Entretanto, 
a referida Lei gerou controvérsias entre estudiosos do assunto, uma vez que nem 
todos se mostraram favoráveis às ações afirmativas. Nesse sentido: “Para que es-
tes estudantes tenham acesso às universidades, é preciso que se construam políti-
cas públicas específicas”4.

Embora muito se fale sobre cotas nas Universidades Públicas, porém o debate 
possui abordagens que se repetem sem grandes aprofundamentos, naturalizando 
reflexões construídas por minimalismos conceituais que acabam limitando à dis-
cussão do tema a desigualdade racial, pobreza e meritocracia, temas que serão dis-
cutidos no presente estudo através das abordagens que influenciaram sua centra-
lidade. Nesta direção é visível o limite do debate que por falta de aprofundamento 
muitas vezes recorre a exemplos que não se aplicam ao Brasil, inclusive citando 
experiências em outros países, principalmente a norte americana.

Embora ainda existam muitas questões nesse sentido, ainda permanece o cam-
po de representações sobre relações etnicorraciais no Brasil, que se caracteriza 
em um espaço de disputas e também de difícil assimilação na universidade, “ainda 
alimentada pela ideia do perigo de se estar racializando uma sociedade que nunca 
teve o fator racial como critério para a diferenciação de sua sociabilidade”5.

A "persistência" da desigualdade racial entre brancos e negros no ensino supe-
rior é um dos indicativos de que a referida Lei Federal de Cotas, contém "erro de 
mensuração". Nesse sentido: "Para passar a cota para negros tivemos que aceitar 
a cota para a rede pública. E, no Brasil, quem termina prioritariamente o ensino 
médio são os brancos. Entre os pobres, quem termina prioritariamente o ensino 
médio são os brancos"6.

2 MARQUES, E.P.S. O acesso à educação superior e o fortalecimento da identidade negra. 
Revista Brasileira de Educação v. 23 e230098 2018.
3 ARTES, A.; RICOLDI, A.M. O acesso de Negros no ensino superior: o que mudou entre 2000 
e 2010. Cadernos de Pesquisa v.45 n.158 p.858-881 out./dez. 2015.
4 VANSTREELS, C. A democratização e expansão da educação superior no país 2003-2014. 
Brasília, DF: MEC, 2014, p.24. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2014-pdf/
16762-balanco-social-sesu- 2003-2014>. Acesso em: 20 de setembro de 2020.
5 Paiva, A. R. Ação afirmativa: Brasil, Estados Unidos, África do Sul e França. Rio de Janeiro: 
Pallas, 2013, p.66.
6 SANTOS, David. Impacto da Lei Federal de Cotas. In: G1. Taxa de jovens negros no ensino 
superior avança, mas ainda é metade da taxa dos brancos. Disponível em: https://g1.globo.com/
educacao/noticia/2019/11/06/taxa-de-jovens-negros-no-ensino-superior-avanca-mas-ainda-e-meta-
de-da-taxa-dos-brancos.ghtml. Acesso em: 25 de setembro de 2020.
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PROBLEMA DE PESQUISA (E/OU HIPÓTESE E/OU OBJETIVOS)

Os questionamentos a serem respondidos nesse artigo são: em que medida a 
implantação da referida Lei ampliou o percentual de pretos e pardos nas IFES?, as 
instituições de ensino mantém critérios próprios e complementares à lei que favo-
recem o acesso de minorias etnicorraciais? e que medidas tem sido adotadas pelo 
governo federal e pelas instituições visando a garantia da permanência material e 
simbólica dos cotistas?.

METODOLOGIA

Para responder a essas questões, será utilizada a metodologia descritiva de ca-
ráter qualitativo. O procedimento metodológico está dividido em diferentes clas-
sificações para dar uma visão completa de todo o escopo da pesquisa, de forma a 
esboçar os procedimentos e etapas da pesquisa, os instrumentos para coleta de 
dados, bem como as técnicas para avaliação dos dados coletados.

A coleta de dados será por meio de um levantamento bibliográfico e dados do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA). Apesar dos avanços, é necessário enfatizar que a população 
negra ainda enfrenta muitos desafios e a adoção de políticas afirmativas universais 
não é suficiente para amenizar a desigualdade existente ao longo da história da 
sociedade brasileira.

RESULTADOS E ANÁLISE

Os números deixam claro que tem crescido muito o número de alunos negros 
nas universidades ao longo dos últimos anos. No período de 2000 a 2010, o percen-
tual de negros cresceu, indo de 44,7%, no censo de 2000, para 50,9% em 2010. No 
entanto, enquanto mais da metade da população (53,7%) se autodeclarava branca 
na pesquisa feita dez anos antes, em 2010 esse percentual caiu para 47,3%. Tal 
inversão faz parte de uma mudança cultural que vem sendo observada desde o 
censo de 1991. Assim: “Muitos que se autodeclaravam brancos agora se dizem 
pardos, e muitos que se classificavam como pardos agora se dizem pretos. Isso 
se deve a um processo de valorização da raça negra e ao aumento da autoestima 
dessa população”7.

Embora a taxa de jovens negros esteja avançando no ensino superior, ainda 
representa a metade da taxa dos brancos. Essa realidade foi observada nos dados 
da Síntese de Indicadores Sociais 2019 do IBGE, que mostram que a Lei Federal de 

7 MARIANO, J. Cresce o número de pessoas que se autodeclaram negras, segundo o 
IBGE. 2012. Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/?p=21203>. Acesso em: 25 de 
setembro de 2020.
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Cotas acabou contemplando mais brancos de baixa renda e escola pública do que 
os negros8.

Em 2018, 25,2% dos jovens entre 18 e 24 anos estavam cursando ou já tinham 
concluído o ensino superior. Entretanto, ao fazer o recorte racial, observa-se que 
o índice de jovens negros que se matricularam foi de 18,3%, enquanto que nos 
jovens brancos esse índice foi de 36.1%9.

Levando em consideração os últimos três anos a porcentagem de jovens estu-
dando na universidade avançou nos dois grupos raciais, sendo que a discrepância 
entre eles aumentou um pouco (de 16,2% para 17,8%), conforme ilustrado na fi-
gura 1.

FIGURA 1: EVOLUÇÃO DA INSERÇÃO DE NEGROS
NO ENSINO SUPERIOR (2016-2018)

IBGE10, 2019

Foi observado nessa pesquisa que 11% dos jovens de 18 a 24 ainda estavam 
cursando o ensino básico em 2018. Isso representa 2,5 milhões de pessoas, sendo 
que 83,2% delas estavam matriculadas no ensino médio, e 16,8% ainda cursavam 
o ensino fundamental. A maioria (63,8%) não frequentava escola e não possuía 
ensino superior completo, sendo que 36,9% desse grupo abandonou a escola sem 
concluir o ensino médio e 16,1% não havia concluído nem o ensino fundamental11.

8  IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de Indicadores Sociais. 
2019. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9221-sintese-
-de-indicadores-sociais.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 26 de setembro de 2020.
9 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Síntese de Indicadores Sociais. 2019. 
Disponível em: https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9221-sintese-de-indicadores-
-sociais.html?=&t=o-que-e. Acesso em: 26 de setembro de 2020.
10 Idem.
11 Idem.
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Essa diferença ainda existe, pois nem todas as Universidades adotaram as co-
tas logo após a promulgação da Lei em 2012. Exemplo disso é a Unicamp, onde a 
adoção de cotas étnico- raciais foi aprovada em novembro de 2017 pelo Conselho 
Universitário. Elas passaram a valer no Vestibular 2019, edição em que também foi 
realizado o primeiro Vestibular Indígena da universidade.

Uma tendência esperada é que devido ao aumento no número de alunos negros 
nos cursos de graduação, em poucos anos aumente também o número de profes-
sores universitários negros. Dados do Censo da Educação Superior mostram que 
dos cerca de 400 mil professores universitários avaliados em 2016, apenas 16% 
identificavam-se como pretos e pardos. Os que já tinham concluído o mestrado 
eram 23%, enquanto apenas 17,6% eram doutores. Um indício claro de que a as-
censão na pesquisa científica esbarra nas limitações impostas pelo racismo12.

Embora ainda sejam muitas as dificuldades enfrentadas pela população negra, 
as políticas afirmativas têm ajudado para mudar o espaço universitário, com o to-
que da diversidade. Embora os obstáculos enfrentados pelos sujeitos estudados 
estejam além das dificuldades comuns a todos os acadêmicos, muitos deles se uti-
lizam dessas situações para fortalecer sua identidade com o contato com a história 
da população negra. O resgate da história é fator essencial para aumentar a auto-
estima dos sujeitos pertencentes a esse grupo13.

Olhando pelo viés da inclusão dos negros nos espaços acadêmicos, pode-se afir-
mar que eles foram conquistados. Entretanto, ainda observam-se distâncias ainda 
significativas. Sua mensuração e seu detalhamento propiciam uma melhor com-
preensão dando subsídios para a implementação de ações políticas para enfrentá-
-las. Mensurar quanto e em que aspectos essa distância foi alterada pelas políticas 
de ação afirmativa ainda é um caminho a ser trilhado14.

CONCLUSÕES

As políticas afirmativas em curso na educação superior tem propiciado o acesso 
da população negra à universidade, entretanto, ainda apresenta inúmeros desafios 
para a permanência e o êxito acadêmico. Entre os diversos aspectos sobre a temá-
tica, vislumbra-se a possibilidade dos jovens negros fortalecerem seu pertencimen-
to étnico-racial em um espaço historicamente homogêneo, no qual a diversidade 
cultural e racial antes não se fazia presente.

12 MATEUS, Felipe. Racismo no mundo acadêmico: um tema para se discutir na universidade. 
19 de novembro de 2019. Disponível em: https://www.unicamp.br/unicamp/ju/noticias/2019/11/19/
racismo-no-mundo-academico- um-tema-para-se-discutir-na-universidade. Acesso em: 26 de setem-
bro de 2020.
13 MUNANGA, K. Negritude e identidade negra ou afrodescendente: um racismo ao avesso? 
Revista da ABPN, Goiânia: ABPN, v. 4, n. 8, p. 6-14, jul./out. 2012.
14 ARTES, A.; RICOLDI, A.M. O acesso de Negros no ensino superior: o que mudou entre 2000 
e 2010. Cadernos de Pesquisa v.45 n.158 p.858-881 out./dez. 2015.
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A relevância do tema é inegável, porque faz despontar as tensões existentes 
entre diversas questões que envolvem os rumos do acesso à educação e os grupos 
étnicos-raciais organizados. Além disto, o sistema adotado, fez despertar setores 
mais conservadores que sempre acharam que a Universidade é um local para pou-
cos, não podendo haver universalização.

Ainda são muitos os desafios a serem enfrentados na equiparação de oportuni-
dades acadêmicas entre brancos e negros. Entretanto, desde 2012 observa-se um 
crescimento gradual do número de negros nas universidades, o que é um grande 
avanço.

Novas pesquisas se mostram importantes para analisar ao longo do próximos 
anos o panorama do ingresso dos negros no ensino superior, bem como o índice 
de término do curso dos mesmos e sua inserção na pós graduação, mestrado e 
doutorado.
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO 
RACISMO DE NEGRITUDE NA ESCOLA: UM 
ESTUDO COM PROFESSORES BRASILEIROS

Adriano dos Santos Batista 
Ariane Celestino Meireles

INTRODUÇÃO

Este artigo investiga o sistema de crenças de autoeficácia e as percepções sobre 
suas próprias capacidades para lidar com o racismo de negritude dos professores 
de escolas brasileiras. Para tanto, utiliza como referência parte dos resultados uti-
lizados na pesquisa de dissertação de Mestrado de um dos autores. Na ocasião da 
pesquisa de dissertação do Mestrado procurou-se estabelecer articulações entre 
a formulação de autoeficácia frente aos desafios de suas atividades escolares e o 
desenvolvimento do senso de autoeficácia dos professores para lidar com o ra-
cismo de negritude nas escolas. Tomou-se como referência a pesquisa quantita-
tiva relativamente ao objetivo de avaliar a autoeficácia de professores segundo a 
escala Teoria Social ES de T. Tchanmen-Moran e Anita Woolfolk Hoy (2001 apud 
BZUNECK; GUIMARÃES, 2003). Além disso, combinou-se metodologia de pesqui-
sa qualitativa objetivando revelar elementos sobre a autoeficácia dos professores 
diante de situações de racismo de negritude no ambiente escolar. Foram aplicados 
dois modelos de questionários a professores de cinco cidades brasileiras buscando 
comtemplar as cinco regiões segundo a divisão do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Usou-se como metodologia uma investigação de plano correlacional com com-
ponentes descritivos. Para investigação da autoeficácia dos professores para lidar 
com o racismo de negritude foi elaborado um questionário seguindo a lógica alea-
tória de distribuição de fatores que pudessem contemplar situações de racismo e 
enunciado e explícito.

A estratégia de construção do questionário para a autoeficácia do racismo de 
negritude foi utilizar-se de narrativas de situações vivenciadas por professores em 
sala de aula. Tais narrativas advêm de experiências vivenciadas por professores e 
relatadas durante as formações continuadas em Educação das Relações Étnico-Ra-
ciais (ERER) ofertadas pela Comissão de Estudos Afro- Brasileiros (Ceafro) constan-
te no quadro da Secretaria Municipal de Educação de Vitória-ES, onde este pesqui-
sador atuou como assessor e formador educativo.

A construção do questionário considerou para efeitos de investigação variadas 
formas de expressão do racismo, a saber: i) a negação quanto ao pertencimento 
étnico-racial ou aceitação passiva e conformista da discriminação racial; ii) a rea-
ção do negro discriminado em sua reação ao sistema judicial positivado em leis 
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antirracistas (vide racismo estrutural); iii) como os professores observam o racismo 
institucional implícito no currículo escolar; iv) o referencial crítico e  histórico dos 
professores acerca da história africana e afro-brasileira e; v) capacidade de ação 
ante ao preconceito associado às práticas religiosas de matriz africana, isto é, o 
racismo religioso.

Embora tenham sido feitas as correlações propostas entre as variáveis, inde-
pendentemente dos resultados estatísticos, inquietou-nos a necessidade de nos 
aprofundarmos no conteúdo das respostas qualitativas, visto que tais respostas 
demonstram uma tendência de o(a) professor(a) fornecer respostas que os apro-
xima do “discurso correto” ou “politicamente correto”, e por consequência este 
mesmo professor tenderia, suspeitamos, a assumir um discurso menos compro-
metedor, distanciando-se das respostas que venham demonstrar o que pensam 
realmente acerca de sua capacidade de agir frente a uma situação de racismo de 
negritude na escola, sobretudo em casos de racismo não expresso.

REFERENCIAL TEÓRICO

Em seu texto “Superando o racismo na escola”, Munanga (2005) nos apresenta 
o conceito de mito da democracia racial brasileira, esta que consiste na crença de 
que não há no Brasil um conflito entre as raças, com a inferioridade da raça negra. 
O mito da democracia racial no Brasil percorre todas as esferas sociais, incluindo a 
escola, os cultos religiosos dentre outros fatores. Tal mito se encarregou de mini-
mizar os possíveis conflitos étnico-raciais que poderiam emergir caso houvesse um 
reconhecimento de diferença de posições sociais ocupadas na sociedade brasileira. 
Fatores históricos e econômicos foram definidos e mantenedores do “lugar” do 
negro na sociedade desde o período colonial até os dias atuais.

Importa salientar a utilização do conceito ‘racismo de negritude’ adotado neste 
trabalho, pois termo raça e racismo são comumente ligados ao preconceito com 
ascendência de indivíduos pertencentes à etnia negra. Daí decorre a necessidade 
de resgatar o termo ‘negritude’ criado por Aimé Cesaire, de 1935, para acentuar 
o foco das discriminações étnicas praticadas em grande maioria contra os descen-
dentes de negros escravizados no Brasil.

Nesse ritmo, Wiewiorka (2007) nos entrega nos entrega o conceito de racismo 
institucional que, para o autor, “é descrito algo que mantém os negros em uma situ-
ação de inferioridade por mecanismos não percebidos socialmente” (WIEWIORKA, 
2007, p. 30). A escola, assim como outras instituições do Estado reproduz essa 
forma de racismo quando ela deixa de considerar a questão do enfrentamento do 
racismo como um problema  enfrentado como política pública, tal como preconiza 
a Lei 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da cultura e história 
africana e afro-brasileira.
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No contexto da vivência escolar e do enfrentamento ao racismo, seja através 
dos silêncios ou da perpetuação de uma epistemologia que oculta saberes e práti-
cas de base africana e afro- brasileira. Segundo Carneiro (2005),

o aparelho educacional tem se constituído de forma quase abso-
luta para os racialmente inferiorizados como fonte de múltiplos 
aniquilamentos ou subordinação da razão, dinâmica e produção 
que tem se feito pelo rebaixamento da autoestima que com-
promete a capacidade cognitiva e a confiança intelectual, pela 
negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, 
nos instrumentos pedagógicos ou nas relações sociais no coti-
diano escolar (...) as esses processos denominamos epistemicí-
dio (CARNEIRO, 2005, p. 324).

Concordamos com Souza (1983) ao afirmar que o pertencimento étnico-racial 
no Brasil não se trata de um ato prescrito na genética, no entanto, torna-se negro, 
isto é, trata-se de um ato político. Acredita-se que no Brasil o racismo se baseia 
num preconceito de cor e não de origem. Para finalizar, o preconceito no Brasil é 
de base fenotípica e não genotípica.

Por fim, ao longo de nosso percurso investigativo, a teoria de autoeficácia (BAN-
DURA, 2008) serviu-nos para estimular uma visão de mensuração da maior ou me-
nor capacidade do professor face a situações de racismo de negritude. Nesse ínte-
rim, temos, portanto, como desafio aprofundar as análises expressas nas respostas 
abertas dos professores objetivando aproximar a leitura das respostas às pesquisas 
(isto é, as intenções comportamentais) das atitudes acerca do que eles seriam ca-
pazes de realizar.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GERAIS

Aprofundar o que foi estudado durante o percurso da dissertação “A invisibili-
dade do racismo de negritude na escola: um estudo com professores brasileiros” 
(BATISTA, 2016) visando uma possibilidade de análise qualitativa, tomando por 
base analítica o Questionário autoeficácia de racismo de negritude.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Retornar às respostas de análise qualitativa dos respondentes;
• Analisar as respostas que geraram mais inquietação quanto à fiabilidade 
em relação à capacidade de agir dos professores;
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• Problematizar as respostas fornecidas pelos professores no que concerne 
ao tipo de conflito proposto, a título de exemplo, situações em que o racismo 
é implícito ou explícito.

METODOLOGIA

Para a construção deste artigo, inicialmente realizou-se a releitura do texto da 
dissertação empregando-se maior ênfase no trabalho de natureza exploratória de 
caráter qualitativo das questões abertas relacionadas ao questionário sobre as ati-
tudes do professor face à situação de racismo de negritude, para fins de recolha 
de dados e diálogo. O questionário de racismo de negritude foi composto por sete 
questões abertas, em formato de vinhetas, nas quais se expunham situações do 
cotidiano escolar das quais emergiam conflitos expressos de forma explicitas ou 
tácitas. Os dados obtidos nas questões abertas foram analisados qualitativamente.

Para elaboração das vinhetas, realizamos diálogos com autores que discutam as 
diferentes formas de manifestação do racismo, quais sejam Munanga (2005), em 
que se discute a teoria do mito da democracia racial no Brasil, Wieviorka (2007) 
com sua discussão acerca do racismo institucional. Os dados obtidos foram analisa-
dos qualitativamente, com técnicas de análises léxicas e análise de conteúdo com 
classificação em categorias segundo as fases propostas por Straus e Corbin (2008, p 
650). A codificação iniciou-se pela classificação progressiva dos elementos chama-
da de codificação aberta, com análise detalhada linha (microanálise), necessárias 
para gerar as categorias iniciais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante a análise das respostas abertas do Questionário de negritude perce-
beu-se que as questões em que a situação de racismo era explícita houve imediata 
intervenção sobre o fato. No entanto, nas questões em que não surge um enun-
ciado de discriminação racial explícita observou- se enviesamento nas respostas, 
sugerindo que conforme o racismo brasileiro há tendência de não reconhecimento 
por parte dos professores de uma situação que careça de alguma espécie de inter-
venção.

O que se observa no contexto de enviesamento de determinadas respostas a 
dificuldade de detectar atitudes e/ou comportamentos comprometidos com uma 
educação antirracista. Tal característica se relaciona com comportamentos que se 
analisa no Brasil no que concerne a posicionamentos que tendem a negar o ra-
cismo. Tal como discute Munanga (2005), o mito da democracia racial está tão 
bem adequado ao projeto de nação sistematizado em solo brasileiro que nas mais 
variadas dimensões sociais busca-se um ideal de comportamento que negligência 
os conflitos existentes na formação histórica da sociedade brasileira.
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Nesse contexto, dentre as narrativas propostas no Questionário AERN, a pre-
sença de racismo implícito nos instiga a reflexão, como se lê na narrativa abaixo 
elencada:

A aluna Célia, durante aula em que os alunos estavam sendo 
estimulados a falar sobre suas vidas, disse que sua mãe, preo-
cupada, limitou os horários de programa de televisão, pois sua 
irmã de apenas cinco anos, uma menina negra, era fã de uma 
apresentadora loira de um programa infantil. A apresentadora 
loira fazia um comercial na televisão em que proferia a seguinte 
frase: “Se você usar esse sabonete, você vai ficar com a pele 
igual a minha”. Todas as vezes em que surgia a apresentadora 
loira na televisão, a irmã de Célia pedia para que a mãe delas 
comprasse aquele sabonete, pois queria ficar com a pele “igual” 
a da apresentadora. No lugar da professora de Célia, eu tomaria 
a seguinte atitude (QUESTIONÁRIO AERN, 2016).

O fragmento acima expressa de maneira evidente o meio pelo qual o racismo 
pode se manifestar nas formas mais elementares do discurso, em que “querer ficar 
com a pele igual a da apresentadora”, que era branca, traz sentido implícito de, pri-
meiro, afirmação de sua pele como ‘a mais bonita’ e, em segundo, e por corolário, 
a negação da cor da aluna, que era negra. Pela propaganda do produto para a pele, 
pudemos observar que em muitos casos os professores negam que a situação seja 
ligada à cor da pele, conforme o não dito pela criança em manifestação em relação 
ao ideal de beleza proposto pelo comercial.

Preocupa-nos, logo, a reação da aluna ante ao visto, sabendo-se que em nossa 
sociedade as alegorias da mulher negra são transpassadas pelo sentimento de in-
feriorização em razão da estereotipagem negativa em relação à cor da pele e do 
tipo de cabelo. No caso específico da criança em questão, incomoda-nos a preco-
cidade do sentimento de inferiorização, isto é, a capacidade da criança em, ainda 
em estágio inicial de formação, ser já capaz de assimilar tais modelos sociais tão 
naturalizados na sociedade brasileira.

À época da construção Questionário, a ideia de racismo religioso (FLOR DO NAS-
CIMENTO, 2017) era pouco explorada em detrimento de seu paralelo ‘intolerância 
religiosa’, este, em seu seio, traz uma ideologia que trata o problema do racismo 
religioso numa dimensão generalista e pouco inclinada à dos preceitos religiosos 
da cultura africana. E nesse cenário, em uma análise onomástica, entende-se que 
‘intolerância’ é um conceito que verticaliza o poder, em que uma ideologia teria 
mais ou menos espaço simbólico que a outra, pressupondo, assim, uma superiori-
dade.

Propor narrativas de temática religiosa foi um desafio ao passo em que o tema  
em questão é espinhoso do ponto de vista discursivo, e em um país de maioria 
cristã, propor ideias para religiões de matriz africana no contexto escolar pres-
supõe um olhar para além da própria escola como reflexo de uma sociedade de 
hegemonia eurocêntrica. Segundo Carneiro (2005), aqui, o epistemicídio, isto é, 
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apagamento da epistemologia negra, foi consolidado no fortalecimento do euro-
centrismo

Para a autora,

o conceito de epistemicídio, assim definido, permite-nos tomá-
-lo para compreender as múltiplas formas em que se expressam 
as contradições vividas pelos negros com relação à educação e, 
sobretudo, as desigualdades raciais nesse campo (CARNEIRO, 
2005, p. 98).

Importa-nos, assim, extrapolar os limites da escola, a fim de compreender o 
problema como pertencente à estrutura social mais ampla, sabendo-se também 
que a escola reflete o que prediz a sociedade. Ainda segundo Carneiro,

É fenômeno (...) que ocorre pelo rebaixamento da autoestima 
que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar. 
Pela negação aos negros, da condição de sujeitos de conheci-
mento, por meio da desvalorização, negação ou ocultamento 
das contribuições do C.A e da diáspora africana ao patrimônio 
cultural da humanidade, pela imposição do embranquecimento 
cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar. A esses 
processos denominamos epistemicídio (CARNEIRO, 2005, p. 
324).

A perspectiva do embranquecimento da sociedade está muito presente em si-
tuações de racismo implícito no Brasil de hoje, considerando as décadas anteriores 
de políticas de embranquecimento social, no final do século XIX e início do século 
XX. Se aquela época era ação política em nível de governo, hoje tais prerrogativas 
se manifestam nos discursos, nas performances, nas roupas, enfim, no olhar para 
o negro e principalmente no currículo escolar.

A manifestação do racismo no currículo escolar é sempre implícita, devendo a 
nós, em um gesto de criticidade, dar a ver sentidos diversos que colocam o negro 
em posição de dominado. No entanto, nesse ínterim a Lei 10.639/03, constitui-se 
uma política pública de ação afirmativa que visa enfrentar o viés embranquecedor 
que circula no ambiente e escolar, e por consequência, na sociedade em geral.

Nesse contexto, uma das narrativas que mais nos impactou e que aborda o 
tema da religião tem assume:

A Professora Mara procurava estimular seus alunos a falar sobre 
o cotidiano extraescolar deles. Numa ocasião, Mara lhes pergun-
tou sobre o que haviam feito no final de semana. Todos foram 
relatando suas vivências. Na vez do aluno Igor, este contou que 
havia comemorado a iniciação de sua mãe na festa do terreiro 
de candomblé, do qual sua família era integrante. Imediatamen-
te se iniciou um alvoroço em sala, pois os outros alunos começa-
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ram a chamá-lo de “macumbeiro, feiticeiro”. No lugar da profes-
sora Mara, eu tomaria a seguinte atitude.

Como afirmado por Carneiro no fragmento ora citado, um dos sentidos que se 
admite no epistemicídio é o rebaixamento da autoestima. Na narrativa acima, o ‘al-
voroço’ que se causou após a fala do aluno acerca da iniciação de sua mãe pode ser 
interpretado tanto como um evento local como uma tensão no status quo, posto 
que a fala do aluno chacoalha as bases da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que no processo de aplicação e análise das respostas às narrativas a 
relação entre o fazer e o dizer ao mesmo tempo que em que alguns possam se en-
contrar, podem ser, também, por razões sócio-históricas, diametralmente opostas, 
posto que a relação dos professores com as situações de racismo de negritude em 
sala de aula são perpassadas tanto pela experiência docente dos profissionais em 
suas vivências escolares quanto seu percurso como pertencente a um meio social 
que, no contexto brasileiro, é fortemente marcado pelo preconceito de raça, ten-
do como agente preconizador a cor da pele em detrimento de sua origem. Assim, 
o racismo de negritude se relaciona de forma direta com a estereotipagem e os 
aspectos relativos à genética perdem força, num contexto de miscigenação que 
vem de encontro ao mito da democracia racial e constante negação da raça, isto é, 
em um país de maioria negra, há frequentes manifestações de pares alegando um 
lugar de branquitude.

Tal paradoxo é-nos importante, pois nos ajuda a identificar fatores de nega-
ção do racismo na escola, como ficou observado nas vinhetas por nós discutidas, 
e assim desvelar o racismo institucional, a que a escola perpetua, sendo ela um 
equipamento público e ao mesmo tempo um reverberador no contexto social. Em 
contraste, as ações afirmativas gestadas no contexto escolar se constituem em es-
paços de resistência, tornando a escola um ambiente de constante enfrentamento 
ante ao poder hegemônico.

Ao investirmos em políticas públicas a exemplo da Lei 10.639/03, pode-se alcan-
çar um positivo empoderamento no que concerne, dentre outras, à formação dos 
professores, visto que a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e 
afro-brasileira cria distensões no poder estabelecido. O senso de autoeficácia dos 
professores para lidar com as questões do racismo de negritude pode contribuir 
para políticas afirmativas no combate ao racismo, tal como a lei citada acima. Por 
fim, é preciso mais pesquisas para melhor lidar com a formação dos professores 
por meio de práticas pedagógicas antirracistas.
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O ENSINO AFROCENTRADO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: CONSTRUINDO UMA PROPOSTA 
PEDAGÓGICA PARA O ENSINO MÉDIO

Alex Santana França

INTRODUÇÃO

A educação brasileira, desde a criação dos primeiros estabelecimentos de edu-
cação escolar, ainda apresenta uma concepção eurocêntrica, marcada por práticas 
segregacionistas e discriminatórias, o que se configura como algo extremamen-
te problemático, principalmente quando se defende uma educação democrática 
e descolonizadora. Assim, historicamente o sistema de educação escolar brasileira 
pregou um ensino de embranquecimento cultural em sentido amplo. Ela não só 
desqualificava o continente africano, como inferiorizava racial e culturalmente os 
negros, quer brasileiros, quer africanos. Ao lado desse processo, ações individuais 
e coletivas, através de organização e movimentos negros reivindicaram incessan-
temente uma série de pautas para a construção de um ensino democrático, algu-
mas aos poucos sendo atendidas pelo Estado brasileiro, em reconhecimento às 
lutas antirracistas dos movimentos negros ao longo da história. Dois exemplos são 
significativos nesse sentido: em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais elege-
ram a pluralidade cultural como tema transversal, o que representou um marco na 
introdução do multiculturalismo na educação brasileira; no início de 2003 o então 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva alterou a lei n. 9394, de 1996 (que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional), sancionando a lei n. 10639, que estabele-
ce o ensino de história e cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de educação 
básica públicos e particulares. A partir daí surgiram diferentes cursos de qualifica-
ção, dedicados principalmente aos docentes, e materiais didáticos de apoio sobre 
o tema. Entretanto, a lei não estabeleceu metas para a sua implementação, não 
previu ações mais efetivas para que as universidades reformulassem seus progra-
mas de ensino dos cursos de graduação, especialmente os de licenciatura, para 
formarem professores aptos a ministrarem esses conteúdos, ou seja, quase vinte 
anos depois da promulgação da lei n. 10639 não se vê uma continuidade das mui-
tas estratégias surgidas durante a efervescência de sua criação. Ao que parece, tudo 
depende da vontade e dos esforços de professores e de cada instituição de ensino 
em promover ações nesse sentido, muitas vezes restritas a projetos transdiscipli-
nares em períodos específicos, como o mês de novembro. Diante desta ainda atual 
situação, a proposta deste artigo é apresentar uma proposta de ensino afrocentra-
do de Língua Portuguesa, que vem sendo desenvolvida nos últimos anos, decorren-
te de minha percepção e atuação profissional.
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O interesse por este tema de investigação e de trabalho surgiu, justamente, em 
decorrência de minha atividade profissional como docente na rede pública de ensi-
no e como formador de novos docentes em cursos de graduação e de pós-graduação 
em Letras e Pedagogia. O contato com jovens estudantes, principalmente negros, em 
sala de aula permitiu-me identificar em muitos deles um comportamento de nega-
ção etnicorracial, auto-rejeição e rejeição ao seu outro assemelhado étnico, assim 
como uma atitude de superioridade e desvalorização em relação a eles por parte 
dos seus colegas de pele menos retinta. Muitos desses estudantes negros consti-
tuem a maioria dos repetentes, fora da faixa etária correspondente à série escolar 
cursada, bem como a maioria dos que evadem durante o ano letivo. O autoconceito 
desses estudantes evidencia que os mesmos identificam-se como feios e de pouca 
inteligência, além de assumirem não gostar da cor da sua pele, nem dos seus cabe-
los, e negarem o fato de ser negros, optando pela denominação de “morenos”, 
por exemplo. A experiência na formação de professores também tem revelado o 
quanto muitos desses profissionais possuem dificuldades em lidar com suas sub-
jetividades negras e, consequentemente, negam, rejeitam e distorcem tudo que 
está relacionada às vivências socioculturais negras, o que precisa ser revertido de 
imediato.

ESTRUTURA DA PROPOSTA DE ENSINO

A ideia de afrocentricidade, cunhada pelo professor e pesquisador norte-ameri-
cano Molefi Asante (2009), reconhecido por ter sistematizado o conhecimento que 
já estava presente na obra de diversos autores negros pan-africanistas, como Mar-
cus Garvey, Aimé Cesaire, Amilcar Cabral e Abdias Nascimento, tem influenciado de 
forma decisiva os estudos africanos e africanistas ao redor do mundo. Para Asante, a 
afrocentricidade “é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africa-
nos como sujeitos e agentes de fenômeno atuando sobre a sua própria imagem cultural 
e de acordo com seus próprios interesses humanos” (ASANTE, 2009, p. 93). Asante res-
salta que os sujeitos africanos (do continente e diáspora) foram descentrados pela 
perspectiva eurocêntrica que avançou com o processo de colonização, isto é, um 
sujeito está descentrado sempre que se posicionar a partir de uma experiência que 
não está alicerçada em sua própria história. Para entender esse descentramento 
é preciso levar em conta o que o autor chama de “localização”, que “no sentido 
afrocêntrico, refere-se ao lugar psicológico, cultural, histórico ou individual ocupado 
por uma pessoa em dado momento da história” (ASANTE, 2009, p. 96). Tendo sido 
os africanos deslocados em termos culturais, psicológicos, econômicos e histórico 
faz-se necessário “que qualquer avaliação de suas condições em qualquer país seja 
feita com base em uma localização centrada na África e sua diáspora” (ASANTE, 
2009, p. 39). Ainda segundo o teórico, a afrocentricidade está estruturada em dois 
conceitos centrais: conscientização e agência. A conscientização é o aspecto que 
orienta os seres humanos no conhecimento sobre as opressões que sofrem, como 
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também sobre as vias possíveis de libertação através de sua agência. Entende-se 
agência, por sua vez, como “a capacidade de dispor dos recursos psicológicos e 
culturais necessários para  o  avanço  da  liberdade  humana” (ASANTE, 2009, p. 
94). Asante ressalta que é necessário que o sujeito africano (e afrodescendente), 
através da conscientização, deixe a posição de dependência (ou desagência) para 
posicionar-se como agente de transformação para si mesmo e para os seus povos.

Assim, essa proposta de ensino de Língua Portuguesa, seguindo uma perspec-
tiva afrocentrada, está estruturada em seis princípios básicos, que dialogam com 
essa teoria e que vão orientar a seleção de textos e as atividades práticas a se-
rem desenvolvidas em sala de aula ou em qualquer outro espaço de educação: 
emancipação, memória, ancestralidade, oralidade, escrevivência e corpo. Segundo 
o filósofo moçambicano Severino Ngoenha (2014, p. 151), o termo emancipação é 
utilizado “para descrever os percursos dos esforços empreendido por povos que 
lutaram ou lutam pelas suas liberdades ou independências”, isto é, seu sentido li-
bertário é o mais recorrente. Nesse sentido, o autor afirma que este conceito pode 
ser dividido em quatro partes: liberdade como emancipação para a escravatura, 
liberdade como integração social, liberdade como emancipação política e liberda-
de como desenvolvimento econômico e social. A primeira faz referência direta ao 
fim do processo de marginalização dos negros, o que não se dá efetivamente com 
a abolição da escravatura. Diante disso, a necessidade de estratégias que visem a 
integração social desses povos, em diversos âmbitos. No campo da educação, os 
exemplos mais recentes foram a promulgação da lei 10639, em 2003, que deter-
minou a obrigatoriedade dos estudos de história da África e dos afrodescendentes 
na escola, e a política de ações afirmativas no Ensino Superior. A liberdade como 
emancipação política tem ênfase, em especial, na conquista da independência de 
países da América e da África, entre os séculos XIX e XX, do jugo colonial de países 
europeus, como França, Inglaterra, Espanha e Portugal, mas também tem relevan-
te importância na manutenção e ou restabelecimento do regime democrático. Por 
fim, a liberdade como desenvolvimento econômico e social, que ainda é um grande 
desafio para os países do Sul, já que, na maior parte dos casos, são os países do Nor-
te que definem os parâmetros e as condições para a legitimação desse desenvolvi-
mento (NGOENHA, 2014, p. 160). A ideia de emancipação que mais nos interessa 
aqui é a que se refere ao processo de libertação psíquica e epistemológica de base 
eurocêntricas.

A memória, por sua vez, é um importante instrumento para a construção e ma-
nutenção das subjetividades das populações afro-brasileiras, sendo recorrente nas 
mais variadas produções artísticas no Brasil, a exemplo da literatura, já que ela 
possibilita a memória articular-se formal e duradouramente na vida social (BOSI, 
1992). Ao escrever fatos e momentos importantes do passado desses povos, os(as) 
escritores(as) negros(as) (re)inventam e (re)atualizam a memória afro- brasileira, 
pois lembrar significa aflorar o passado, combinando com o processo corporal e pre-
sente da percepção, e misturando dados imediatos com lembranças (BOSI, 1994). 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

482

A memória permite a relação do corpo presente com o passado, mas, ao mesmo 
tempo, interfere no processo atual das representações.

Em Modos de saber, modos de adoecer (1999), o pesquisador Roberto Correa 
dos Santos diferencia dois tipos de memória. A memória, como máquina mental de 
cada sujeito, primária e particular, que não pode ser controlada pelo indivíduo, já 
que independentemente da vontade do sujeito, ela é acionada, fazendo surgir as 
recordações; e a memória como categoria da história, secundária e geral, que inclui 
valores de pequenos grupos sociais até os valores das nações e formas de destinos 
coletivos. A respeito da relação indivíduo e memória, Ecléa Bosi complementa res-
saltando a importância da memória passada dos mais velhos para as crianças: “há 
dimensões da aculturação que, sem os velhos, a educação dos adultos não alcança 
plenamente: o reviver do que se perdeu, de histórias, tradições, o reviver dos que 
já partiram” (BOSI, 1994). Segundo a autora, pela memória as pessoas que se au-
sentaram fazem-se presentes, ou seja, a memória consiste em uma forma de tornar 
imortais as pessoas e fatos. Com o passar das gerações esse processo instala- se no 
inconsciente linguístico, reaflorando sempre que se faz uso da palavra que evoca 
e invoca. Portanto, é a linguagem que permite conservar e reavivar a imagem que 
cada geração tem das anteriores (BOSI, 1992, p.28). Pensando na memória como 
um direito a ser garantido pelo Estado, em relação às populações afro-brasileiras 
percebe-se um antigo descaso por parte, principalmente, das instituições estatais. 
Assim, escritoras e escritores negros tematizam em suas produções suas memórias 
e a dos seus povos, trazendo à tona memórias costumeiramente invisibilizadas, 
negadas e ou apagadas pela história oficial brasileira.

Através da oralidade, as memórias das antigas sociedades africanas eram com-
partilhadas, garantindo a transmissão continuada de histórias, que contém conhe-
cimentos, princípios e valores que preservam, entre outros, o sentido agregador 
enquanto família e vinculação à terra. Assim, na cosmovisão africana, a palavra está 
intimamente conectada com a dimensão histórica, liga-se ao conhecimento e sua 
transmissão. Ela também é

a grande escala da vida e dela recupera e relaciona todos os as-
pectos. Pode parecer caótica àqueles que não lhe descortinam 
o segredo e desconcertar a mentalidade cartesiana acostumada 
a separar tudo em categorias bem definidas. Dentro da tradição 
oral, na verdade, o espiritual e o material não estão dissociados 
(HAMPÂTÉ BÂ, 2010, p. 169).

Nesta passagem, o autor ilustra o poder da fala como exteriorização de vibrações 
das forças, ou seja, toda manifestação de uma só força, seja qual for a forma que 
assuma, deve ser considerada como sua fala: “É por isso que no universo tudo fala; 
tudo é fala que ganhou corpo e forma. Se a fala é força, é porque ela cria uma liga-
ção de vai e vem, que gera movimento e ritmo, e, portanto, vida e ação” (HAMPÂ-
TÉ BÂ, 2016, p.46). Os griôs (contadores de histórias) são os principais representan-
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tes das consciências coletivas de suas comunidades, tecendo as histórias de povos 
por meio de canções, poesias de louvor, histórias e humor, ligando-os ao presente” 
(TOMASELLI et al., 2014, p. 62). Eles são, simultaneamente, críticos sociais, his-
toriadores, bardos e videntes, criticando o presente para estimular a mudança; 
podem ser vistos como uma personificação da consciência histórica, sendo que 
reexaminam e reconstroem o passado para esclarecer seus efeitos no presente; e 
são mediadores de culturas e histórias das gerações passadas até as atuais (TOMA-
SELLI et. al., 2014, p. 63).

A escrita também demarca a localização e pertença do sujeito, ao trazer no labor 
do texto uma preocupação com os acontecimentos do tempo vivido pela tessitura de 
um discurso autêntico, criativo e político. A retomada do lugar de fala desses sujeitos 
tem sido buscar novos modos de enunciação, novas estratégias inclusivas, trazendo 
no corpo da letra a percepção simbólica, afetiva, humana de um corpo negro, corpo 
este que difere da perspectiva eurocêntrica, um corpo de ruptura com a essencia-
lização e que se mostra em suas diversas possibilidades e/ou complexidades. Para 
escritora mineira Conceição Evaristo, a escrita deve traduzir as suas experiências 
e se aproximar da oralidade, conforme as histórias que eram pelos mais velhos, e 
que tragam musicalidade também, que é muito própria da linguagem oral. Assim, 
ela concebeu a noção de “escrevivência”:

Quando falei da escrevivência, em momento algum estava pen-
sando em criar um conceito. Eu venho trabalhando com esse 
termo desde 1995 - na minha dissertação de mestrado, várias 
vezes fiz um jogo com o vocabulário e as ideias de escrever, vi-
ver, se ver. Usei “escrevivência” pela primeira vez em uma mesa 
de escritoras negras no seminário “Mulher e Literatura”. Ter-
minei meu texto dizendo que a nossa escrevivência não é para 
adormecer os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus 
sonos injustos (EVARISTO, 2020).

Segundo Evaristo, a “escrevivência” conta as histórias dos povos negros a partir 
das perspectivas deles, é uma escrita que se dá colada à vivência deles, seja parti-
cular ou coletiva:

[Ela] seria escrever a escrita dessa vivência de mulher negra na 
sociedade brasileira. Eu acho muito difícil a subjetividade de 
qualquer escritor ou escritora não contaminar a sua escrita. De 
certa forma, todos fazem uma escrevivência, a partir da escolha 
temática, do vocabulário que se usa, do enredo a partir de suas 
vivências e opções. A minha escrevivência e a escrevivência de 
autoria de mulheres negras se dá contaminada pela nossa con-
dição de mulher negra na sociedade brasileira (EVARISTO, 2020).

Assim, escreviver significa, nesse sentido, contar histórias absolutamente par-
ticulares, mas que remetem a outras experiências coletivizadas, uma vez que se 
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compreende existir um comum constituinte entre autor/a e protagonista, quer 
seja por características compartilhadas através de marcadores sociais, quer seja 
pela experiência vivenciada, ainda que de posições distintas.

A ancestralidade, por sua vez, é entendida aqui como “uma categoria analítica 
que contribuiu para a produção de sentidos e para a experiência ética, para muito 
além de relações consanguíneas ou de parentesco simbólico” (OLIVEIRA, 2012, p. 
30). Elemento extremamente significativo para as sociedades africanas e afrodias-
póricas, mais que um conceito ou categoria do pensamento, ela traduz-se

em uma experiência de forma cultural que, por ser experiên-
cia, é já uma ética, uma vez que confere sentido às atitudes que 
se desdobram de seu útero cósmico até tornarem-se criaturas 
nascidas no ventre-terra deste continente metafórico que pro-
duziu sua experiência histórica, e desse continente histórico que 
produziu suas metonímias em territórios de além-mar, sem du-
plicar, mas mantendo uma relação trans-histórica e trans-sim-
bólica com os territórios para onde a sorte espalhou seus filhos” 
(OLIVEIRA, 2012, p. 39).

Assim, com forte presença em produções artísticas afro-brasileiras, a ancestrali-
dade é um território “sobre o qual se dão as trocas de experiências: sígnicas, mate-
riais, linguísticas etc. O fundamento dessa sociabilidade é a ética, daí a ancestralida-
de ser também uma categoria de inclusão porque ela, por definição, é receptadora” 
(OLIVEIRA, 2012, p. 40).

Já o corpo negro, através de seus traços característicos e das suas performativi-
dades, têm gerado conotações diversas para os lugares ocupados pelos negros na 
diáspora. Histórica e hegemonicamente, ele foi vilipendiado pelo Ocidente euro-
centrado a partir do racismo e do sexismo, que impõe a esses corpos uma grande 
carga de opressão (duplicada em relação às mulheres); nem mesmo os avanços 
contemporâneos têm sido suficientes para retirar os homens e as mulheres ne-
gras de representações que os aprisionam a papéis que enfatizam a inferiorização 
e a objetificação. Nesse sentido, é fundamente pensar esses corpos fora desses 
enquadramentos, destacando o seu papel histórico na tessitura das relações fami-
liares, sociais, econômicas e culturais. Como afirma Leda Maria Martins (1997), o 
corpo negro também é episteme, já que nele se inscreve um conhecimento que se 
grafa no gesto, no movimento, na coreografia, na superfície da pele, assim como nos 
ritmos e timbres da vocalidade. Em suas variadas posições, é possível acentuar um 
outro saber também possível, “possível de verdades, possível de legitimidade, pos-
sível de encanto e sedução, e como todo saber, passível, porém, de fendas, de rasu-
ras, de incompletudes (MARTINS, 1997). A partir daí, esse corpo é pensado como 
conceito semiótico, definido por uma rede de relações, sem delimitar fronteiras 
discursivas. A seguir, serão apresentadas sugestões de leitura e de atividades que 
contemplem os princípios constitutivos desta proposta pedagógica.
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Os textos selecionados e atividades delineadas para o desenvolvimento dessa 
proposta1 pretendem explorar temas que estimulem a reflexão e o debate sobre 
questões relacionadas às histórias e culturas africana e afro-brasileira, além do de-
senvolvimento das relações étnico-raciais no Brasil ao longo de sua história. Entre 
os textos poéticos e narrativos, alguns nomes de escritores e escritoras contem-
porâneos são: Manoel Rui, Paula Tavares e Ondjaki, de Angola; José Craveirinha, 
Noêmia de Souza e Luís Bernardo Honwana, de Moçambique; Solano Trindade, 
Oliveira Silveira, Geni Mariano Guimarães, Cuti, Éle Semog, Conceição Evaristo, 
Mãe Stella de

Oxóssi, Carolina Maria de Jesus, do Brasil, extraídos de coletâneas literárias va-
riadas, a exemplo da coleção Cadernos Negros. Em relação à dramaturgia, a cena 
teatral negro-brasileira contemporânea também representa não só mais uma das 
ações de combate ao racismo, com discussões sobre colorismo e clamores por re-
presentatividade, visibilidade e participação no mercado, como espaço de experi-
mentação e de reconfiguração estética. Para tal, a indicação de trabalho é o livro 
Dramaturgia negra (2019), coletânea de textos dramatúrgicos organizada por Eu-
gênio Lima e Julio Ludemir.

Entre as habilidades a serem desenvolvidas, destacam-se a leitura, a compre-
ensão e a produção de textos. Torna-se relevante ressaltar, nesse aspecto, que as 
experiências de ensino e aprendizagem em comunidades afro-brasileiras e socie-
dades indígenas normalmente se orientam por outras variadas lógicas, diferen-
tes daquelas pautadas pelo grafocentrismo, logocentrismo e etnocentrismo, que 
normatizam a constituição dos saberes tradicionais ocidentais (KRESS; LEEWEN, 
2001). Assim, espera-se, no geral, o desenvolvimento de habilidades intelectuais 
de reflexão, interpretação, análise e síntese que respeitem e valorizem essas par-
ticularidades. Para isso, algumas estratégias são sugeridas, como leitura individual 
dos textos; discussão dirigida, envolvendo toda a turma, sob a mediação do pro-
fessor, exposição das respostas em forma de painel, quando elas resultarem de 
trabalho em equipe, ou seja, os relatores de cada equipe apresentam as respostas 
a cada questão; ou exposição individual. Em relação à leitura de livros na íntegra, o 
importante é que o principal objetivo seja que o estudante tenha o gosto pela lei-
tura estimulado. Dessa forma, sugere-se discussão em grupos constituídos de estu-
dantes que leram o mesmo livro (opiniões a respeito do livro, de suas personagens, 
partes consideradas mais interessantes etc.); exposição de estudantes sobre os 
livros que leram, aconselhando (ou desaconselhando) a leitura aos colegas, através 
de resenhas, publicidade e vídeo etc.; júri simulado, em que um livro é julgado (os 
que gostaram do livro fazem sua defesa, os que não gostaram fazem a acusação); 
atividades de criação, a partir da leitura, como resumir o livro até determinado 
ponto e imaginar um desenlace diferente (exercício oral ou escrito, individual ou 

1 Essa proposta visa também incluir outras linguagens artísticas (como cinema, música, artes 
visuais) e outras produções textuais (texto jornalístico, charge etc.) que serão abordadas em uma 
outra publicação.
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em grupo); criar um cartaz de publicidade, anunciando o livro e estimulando sua 
leitura (trabalho individual ou em grupos); escrever uma carta ao autor da obra, 
fazendo perguntas ou reclamando contra o destino dado a uma personagem (ou, 
em vez disso, escrever um diálogo imaginário com o autor da obra); escrever uma 
carta a uma personagem da obra, ou um diálogo imaginário com uma personagem 
da obra; escrever um e-mail imaginário de uma personagem da obra ao autor, 
falando do destino que lhe foi dado; determinar (oralmente ou por escrito) se gos-
taria de viver no ambiente em que se passa a história e por quê; dramatizar partes 
da obra etc.

Para os textos escritos produzidos pelos próprios estudantes, deve-se observar 
que as subjetividades, sentimentos e situação sociocultural, principalmente dos es-
tudantes negros e indígenas, não costumam estar desapartadas das suas escritas, 
isto é, as suas histórias de vida configuram-se como um dos elementos motivado-
res e intensificadores nas suas escrituras, assim, tanto as especificidades quanto 
as particularidades pessoais devem ser respeitadas em suas diferenças, levando-se 
em consideração o conceito de “escrevivência” (2020), que considera o sujeito ne-
gro com sua existência marcada por sua relação e por sua cumplicidade com outros 
sujeitos. Assim, esse processo se dá em um espaço aberto entre a invenção e o 
fato, utilizando-se dessa profundidade para construir uma narrativa singular, mas 
que aponta para uma coletividade. Entretanto, podem ser requisitados, além da 
sistematização da experiência de escrita individual e coletiva do grupo, produção 
de textos com base em pressupostos teóricos da Linguística Textual, da Linguística 
Aplicada, da Sociolinguística e dos Estudos Literários Contemporâneos, com vistas 
à documentação e sistematização de todo o processo, para consolidar noções e 
conceitos tratados ao longo do curso, para incentivar os estudantes a usar a escrita 
como forma de comunicação e de interlocução, em diferentes contextos, e desen-
volver neles as habilidades de uso adequado da escrita como forma de comunica-
ção e de interlocução, em cada situação específica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto de extermínio dos povos africanos e afrodescendentes no Brasil, ini-
ciado desde os tempos da colonização portuguesa e da escravização africana, 
não está apenas localizado no espaço do corpo. Genocídio pode ser entendido 
também enquanto prática política de aniquilamento das histórias, memórias e 
conhecimentos destes grupos, denominada epistemicídio, ou seja, através do si-
lenciamento, apagamento e exclusão de suas palavras e de suas ideias pelo poder 
hegemônico e sua ordem do discurso. Assim, em uma visão etnocêntrica, en-
tre outros aspectos, pressupôs-se que esses sujeitos não possuíam educação, pelo 
simples fato de não seguirem os mesmos modelos educacionais ocidentais. Foi 
com esse ponto de vista que historicamente negou-se o seu acesso ou se implan-
tou projetos de educação escolar inadequados, sem respeito às suas diferenças 
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culturais e linguísticas, em um modelo de educação brancocêntrica. Os desafios 
do Estado brasileiro para o estabelecimento de um modelo de educação de-
mocrática e pluricultural ainda são enormes, como a garantia do direito ao acesso e a 
permanência dos estudantes negros em todos os níveis de educação escolar, por 
exemplo. Diante desta ainda atual situação, a proposta deste artigo foi apresentar 
uma proposta de ensino de língua portuguesa, que vem sendo desenvolvida nos 
últimos anos, decorrente de minha percepção e atuação profissional que siga uma 
perspectiva afrocentrada, como forma de combater o racismo. Os seis princípios 
básicos que estruturaram essa proposta (emancipação, memória, ancestralidade, 
oralidade, escrevivência e corpo), serviram para orientar a seleção de textos e as 
atividades práticas a serem desenvolvidas em sala de aula ou em qualquer outro 
espaço de educação. Os textos indicados também visaram contemplar a diver-
sidade sociocultural dos povos afrodescendentes, das temáticas e das estilísticas 
dos escritores e escritoras do país, assim como as atividades práticas abarcaram 
todas as habilidades de leitura, escrita e comunicação oral.
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PROJETO H.I.N.D.O.U HABILITANDO 
INTERMEDIAÇÕES SOBRE NATUREZA 
DESCOLONIZANDO OS OLHARES DA 
UNIVERSIDADE

Bianca Santos de Araujo 
Karina Ketlyn de Oliveira
Kaio Gabriel Gameleira da Silva

“[...] Quando olhar para as suas irmãs, 
veja que todas somos o início:

Mulheres Negras! 
Desde os primórdios, desde os princípios

África, mãe de todos. 
Repare nos teus traços, indícios

É no teu colo onde tudo se principia, 
Somos as herdeiras da mudança de um novo ciclo!

E é por isso que eu digo:
Que não desisto. Que não desisto. 

Que não desisto.”

Mel Duarte

INTRODUÇÃO

De acordo com Almeida (2018), o racismo pode apresentar-se em três con-
cepções: a individualista, a institucional e a estrutural. A concepção individualista 
baseia-se em práticas racistas individuais ou coletivas que tem como motivação 
uma falta moral, uma irracionalidade, e refere-se ao racismo como um problema 
de ordem psicológica e de caráter, não como um problema de ordem política. A 
concepção institucional pode ser definida como o resultado do funcionamento das 
instituições, que por meio de uma relação de poder estabelece desvantagens ou 
privilégios a determinados grupos como forma de dominação. Por fim, a concep-
ção estrutural trata-se da normalização do racismo nas relações e nas instituições, 
o que ocorre porque o racismo faz parte da estrutura social. Ainda em concordân-
cia com Almeida (2018), o racismo pode ser definido da seguinte forma:

Podemos dizer que o racismo é uma forma sistemática de discri-
minação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta 
por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culmi-
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nam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depen-
der do grupo racial a qual pertencem. (ALMEIDA, 2018, p. 25)

É fato que, cada indivíduo passará por processos de identificação diferentes, 
pois não há homogeneidade, não se pode portanto se colocar todos em um mesmo 
patamar, mas na grande maioria das vezes, a discussão sobre sua auto-identifica-
ção enquanto indivíduo negro, se inicia por conta da violência que sofrem, seja ela 
simbólica e/ou física, que ocorre por parte do Estado, das instituições e às vezes 
até da própria família (RIBEIRO, 2017). A mídia como um meio de comunicação 
(sejam eles livros, revistas, jornais, rádio ou televisão (meio mais disseminado) ),  
tem um papel importante e de grande influência na construção das identidades 
dos indivíduos em geral, através das mensagens que ela difunde.

Diariamente somos bombardeados e envolvidos por informa-
ções, através de imagens e sons que, de uma forma ou de outra, 
tentam criar, mudar ou cristalizar atitudes ou opiniões nos indi-
víduos. É o efeito dos meios de comunicação de massa (MCM) 
em nossas relações sociais. (ALEXANDRE, p. 113, 2001).

Quando se trata da população negra, grande parte das vezes essas informações 
e os conteúdos que são produzidos e difundidos, estão carregados de estereótipos 
e estigmas, já que na mídia brasileira o negro é projetado de modo que acaba por 
contribuir para o reforço de estereótipos, que pode estar inserido de modo oculto, 
como discutido em ‘’Mídia e Racismo’’:

As imagens contemporâneas têm ligação subterrânea com ima-
gens de tempos pretéritos. As referências do passado às vezes 
parecem desaparecer, mas em termo de articulação ganham 
nova roupagem, permanecem, na maioria das vezes, como su-
porte de construção de imagens de negros, índios (o cinema 
americano que o diga), mulheres e outros segmentos vulnerá-
veis. (BORGES, p. 188, 2012).

No que se trata das relações raciais na ciência, entende-se que esta reflete a 
mesma hierarquia social reproduzindo comportamentos e opressões a grupos não 
hegemônicos, ou seja, uma vez que a ciência representa um espaço de poder e 
desenvolvimento, sujeitos que não fazem parte dos grupos privilegiados eram e 
continuam sendo constantemente inferiorizados, silenciados e desvalorizados, 
passando inclusive por um processo de apagamento de suas contribuições para 
a ciência (SILVA; PINHEIRO, 2019). Assim, como forma de opor-se a essa estrutura 
eurocêntrica e colonial, surge a necessidade de descolonizar os saberes.

Todavia, a educação no Brasil permanece seguindo um modelo de educação e 
produção de conhecimento constituído com base em uma herança colonial, o que 
resultou em uma sociedade desigual, injusta e excludente, que somente valoriza 
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saberes, culturas e ciências a partir de um pensamento eurocêntrico. Nesse sen-
tido, descolonizar os saberes seria reconhecer e valorizar os conhecimentos não 
eurocêntricos e colocá-los em pé de igualdade com os demais saberes produzidos 
na sociedade (RIBEIRO; SANTOS, 2019).

Perante este cenário e na busca de uma ciência decolonial, origina-se o grupo 
intitulado H.I.N.D.O.U: Habilitando Intermediações sobre Natureza Descolonizando 
os Olhares da Universidade, que tem como objetivo investigações sobre a difusão 
da ciência na base da descolonialidade dos saberes, incluindo o estudo das intera-
ções e valorização das culturas tradicionais como saberes positivos e sistemáticos, 
o debate étnico-racial no campo das ciências, a discussão dos conceitos históricos 
de raça no campo das ciências e visibilidade das contribuições das diversas comu-
nidades e grupos étnicos para a construção coletiva da ciência. Para além disso, o 
projeto busca contribuir para a construção educacional, cívica e identitária dos jo-
vens, atuando tanto no ensino de ciências, quanto no combate ao racismo dentro 
das ciências. O nome do grupo homenageia a chadiana Hindou Oumarou Ibrahim, 
geógrafa, climatologista, ativista ambiental e coordenadora da Associação de Mu-
lheres Peul e Povos Autóctones do Chade. Atuou como co-diretora do pavilhão da 
Iniciativa dos Povos Indígenas Mundiais e do Pavilhão da Conferência das Partes 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática 21, 22 e 23. O 
H.I.N.D.O.U integra a Banca da Ciência, um projeto de extensão, pesquisa e ensino 
desenvolvido em cooperação entre a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 
Universidade de São Paulo (EACH-USP), Universidade Federal de São Paulo (UNI-
FESP) e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP). 
O projeto tem como propósito a popularização e a divulgação científica por meio 
de intervenções e práticas lúdicas (abrangendo experimentos científicos, música, 
literatura, filmes, séries entre outros) em espaços formais e não formais de ensino 
(PIASSI et al. 2018).

METODOLOGIA

A metodologia de ação do grupo se divide em duas frentes: Reuniões de for-
mação e planejamento das atividades e elaboração de vídeos. As reuniões de for-
mação e planejamento são realizadas semanalmente entre os 12 membros do 
grupo, de diferentes cursos de graduação, graduados e docentes de escolas da 
rede pública, e são discutidos os diversos aspectos do tema central. A proposta 
é discutir conceitos e temáticas, e desenvolver atividades lúdicas que dialoguem 
com a realidade dos adolescentes, que têm entre 10 e 14 anos, e são do Centro 
para Crianças e Adolescentes Jardim Keralux (CCA). O processo de elaboração das 
atividades práticas, ocorre durante as reuniões e são fundamentadas com seguin-
tes eixos temáticos: primeiramente, por meio da valorização das culturas e saberes 
tradicionais, fomentar a descolonialidade do pensamento (QUIJANO, 2009); visibi-
lizar a contribuição Afro na ciência, levar representatividade e desmistificar este-
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reótipos (PINHEIRO; ROSA, 2018); promover o debate de pautas quentes, como as 
engrenagens da necropolítica que afeta por meio da violência policial, do genocídio 
contra a população negra (NASCIMENTO, 1978), e revelar a importância da ciência 
estatísticas no momento da demonstração destes impactos, além de simbologias 
estéticas como as tranças e o movimento Black Power. Para além disso, questionar 
a neutralidade da ciência - que criou o conceito de eugenia e de raça, dando base 
ao racismo científico-, ciência essa que nem sempre valoriza conhecimentos não 
hegemônicos, e assim propor o deslocamento para esse pensamento (LUGONES, 
2014).

Devido a pandemia do novo coronavírus não foi possível realizar as atividades 
presencialmente com as crianças e adolescentes do CCA Jardim Keralux e diante 
disso, a alternativa adotada pelo grupo foi a elaboração de vídeos curtos em for-
mato de “tutoriais” onde as atividades são explicadas e desenvolvidas. A produção 
dos vídeos é mensal, e para tal escolhe-se um tema por mês e divide-se entre os 
integrantes do grupo algumas responsabilidades, como por exemplo elaboração 
do roteiro, gravação, edição etc. Ao final, os vídeos são enviados via aplicativo de 
mensagem para os pais das crianças e adolescentes.

Além disso, as ações que discorreram-se nas reuniões do projeto H.I.N.D.O.U 
inseriram não somente debates teóricos envolvendo as questões étnico-raciais, 
como também diversas trajetórias vivenciadas por convidados, que compartilha-
ram experiências dentro de esferas culturais e cívicas de grande relevância para a 
construção das atividades do grupo.

RESULTADOS PRELIMINARES

Ao longo do processo no projeto envolvido, a parte teórica foi de extrema im-
portância. Por meio do levantamento bibliográfico foi possível entender mais a res-
peito da formação do racismo estrutural no Brasil, o histórico de construção da no-
ção de raça, os estereótipos sobre África e sua história e a construção da identidade 
e seus influenciadores. A equipe que integra a linha de pesquisa, está passando por 
uma imersão de discussões sobre os textos já lidos, assim como a apresentação de 
alguns filmes e documentários, e discussão com intelectuais e ativistas da socieda-
de civil que se reúne de 15 em 15 dias com o grupo, convertendo esse conteúdo 
em possíveis aplicações com o grupo de jovens do CCA, que seja adequada à faixa 
etária desses e  sem retirar a sua essência teórica/filosófica. Foi realizada uma con-
versa com a gerente do CCA, para poder alinhar as intervenções logo antes do início 
da pandemia. As ideias foram bem acolhidas pela gerente do espaço, todavia não 
foi possível obter os resultados a partir das intervenções. No decorrer do 2° semes-
tre de 2020, iniciou-se o processo de organização de vídeos e envio, intermediados 
pela gerência do CCA, e a mesma os repassa às mães dos jovens em um grupo de 
aplicativo de mensagem, buscando adaptar e retomar o contato com o projeto. 
Além disso, foi criada uma conta no instagram (@projetohindou) onde pretende-
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-se promover reflexões sobre raça e racismo na ciência e indicar tanto atividades 
voltadas para uma construção decolonial da ciência quanto artefatos culturais que 
envolvam a interface raça/ciência. Por hora, não se tem resultados efetivos dessa 
metodologia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grupo H.I.N.D.O.U busca trabalhar a ciência na base da subjetividade, ou seja, 
propondo ações lúdicas, de formas prazerosas, que dialogam com a realidade das 
crianças e dos adolescentes (hooks, 2013) os aproximando e integrando, a partir 
de uma escuta sensível, com o objetivo de medir o engajamento destes. Destarte, o 
projeto busca não apenas a contribuição  para construção educacional e cívica dos 
jovens, como também identitária, fomentando assim, o ensino da ciência a partir 
da descolonialidade dos saberes. Assim, sua implementação abrange contempla-
ção de ensino com as similaridades do cotidiano e vivências dos jovens, e portanto, 
estimulando e contribuindo com a aplicabilidade da defasada lei 11.645/08. Para 
pesquisas futuras, espera-se que seja possível a aplicação das atividades de forma 
presencial e que haja uma maior integração entre o grupo e as crianças.
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FORMAÇÃO DOCENTE DE PROFESSORES DE 
ESCOLAS QUILOMBOLAS NO MARAJÓ EM 
TEMPO DE PANDEMIA: RELATO DO CURSO 
SOBRE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS A DISTÂNCIA

Débora Alfaia da Cunha

INTRODUÇÃO

A crise sanitária causado pela Covid-19 resultou no fechamento de escolas, na 
mudança de calendários e projetos individuais e coletivos no ano de 2020.

Inicialmente, o coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença Covid-19, foi iden-
tificado na China, espalhando-se rapidamente pela Ásia, Europa, África e Américas, 
se transformando em uma pandemia com números de infectados e óbitos muito 
elevados. No Brasil, a doença chegou em meados de fevereiro, tendo o primeiro 
caso confirmado em 26 de fevereiro de 2020, de um idoso que havia chegado da 
Itália, país que já apresentava numerosos casos da doença. De março a agosto de 
2020, o Brasil presenciou o avanço da contaminação por SARS-CoV-2 e o aumento 
no número de óbitos em decorrência da doença Covid-19. Em 17 de março houve 
o registro da primeira morte comprovada por essa enfermidade e em 08 de agosto, 
quase cinco meses depois, o país chegou a triste marca de 100 mil mortos. (SUS 
ANALITICO, 2020).

Com uma atuação desarticulada entre os entes federados, em especial pela fal-
ta de planejamento, acompanhamento e gerencia do Governo Federal, cada esta-
do brasileiro terminou criando estratégias próprias de enfrentamento da doença.

No estado do Pará, houve o fechamento de comércios, a suspensão de aulas, a 
construção de hospitais de campanha e centros de referência para tratamento da 
Covid-19, bem como a realização de lockdown em 16 cidades paraenses durante 
o mês de maio, na tentativa de conter o avanço da doença. Apesar dos esforços, 
da sociedade e do governo estadual, o Pará enfrentou uma forte onda de contami-
nação e óbitos em decorrência da Covid-19. O primeiro caso confirmado foi no dia 
18 de março, em Belém, sendo o mês de abril o auge da contaminação na capital 
paraense, que sofreu pelo colapso da rede pública e privada de saúde. Após o mês 
de junho a doença diminuiu na capital e espalhou-se pelo interior do estado. Com 
menor oferta de serviços de saúde, as cidades interioranas passaram pelo mesmo 
colapso de saúde pública vivenciado anteriormente na capital. Os povos indíge-
nas e quilombolas foram duramente impactados pela doença e pela ausência de 
políticas de saúde comprometidas com os povos tradicionais. De março a agosto o 
estado do Pará registrou mais de 6 mil mortes.
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A educação pública paraense foi diretamente abalada pela pandemia, pela sus-
pensão das aulas presenciais, sem planejamento de aulas remotas, ficando a pos-
sibilidade de oferta de atividades a distância a cargo de cada escola e município. A 
rede particular de ensino encontrou na oferta online uma estratégia de continuar 
suas atividades letivas. Em outro sentido, a rede pública demorou a iniciar ativi-
dades pedagógicas à distância. No primeiro momento, a estratégia de antecipa-
ção das férias escolares foi utilizada. Com o avanço da pandemia, a rede estadual 
passou a organizar e distribuir, de forma digital, os “cadernos de atividades es-
truturantes”. Apesar de ser uma iniciativa da Secretaria Estadual de Educação, os 
cadernos foram utilizados por algumas redes municipais, servindo como guia para 
os professores desses sistemas.

Em raros casos, os cadernos foram imprimidos pelas escolas para os alunos sem 
acesso à internet. Contudo, a maioria dos estudantes da rede pública acessaram 
as atividades remotas por meio de celulares com pacotes de dados. Apesar desses 
esforços, na prática, houve uma grande perda no processo de ensino e aprendiza-
gem, em virtude das dificuldades de acesso digital e de acompanhamento de pais 
e professores no ensino remoto.

Apesar do Pará ser o estado da região Norte, segundo dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com maior número de acesso à internet 
pública, via conexão Wi- Fi, estando essa estrutura presente em 46 municípios, a 
plena inclusão digital, necessária a uma educação online de qualidade ainda está 
longe de ser alcançada.

O Navegapará, programa do Governo estadual, tem contribuído, desde 2007, 
na inclusão tecnológica das cidades interioranas, mas ainda há muitos obstáculos 
em relação a qualidade e acesso da população mais carente aos serviços de inter-
net, em especial as áreas rurais, quilombolas, terras indígenas, povoados de pes-
cadores e outros povos tradicionais, onde muitas dessas localidades não possuem 
sinal de internet e nem de celular.

Assim, no que pese mais 80% dos municípios paraenses já possuírem backhaul 
de fibra óptica, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as es-
tratégias de aulas remotas ainda não são uma realidade possível em muitas locali-
dades paraenses.

Tal dificuldade na utilização de estratégias online de educação, não impactaram 
apenas as atividades pedagógicas dos discentes, mas os modelos de formação con-
tinuada de professores. As limitações de velocidade, pacotes de dado, bem como 
inconstância no sinal de internet entre outros problemas impossibilitaram a utiliza-
ção de aulas online ao vivo, bem como a emprego de recursos que demandassem 
mais estrutura de acesso tecnológico.

Essas dificuldades podem ser observadas no curso de formação de professores 
ofertado para docentes da rede pública de Salvaterra. Relatar a experiência de 
formação de educadores da ilha do Marajó, realizada de forma não presencial, du-
rante o mês de junho de 2020, é o objetivo do texto.
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Metodologicamente, os resultados apresentados referem-se aos dados coleta-
dos por meio de questionário eletrônico, aplicado aos cursistas, no final do mó-
dulo. Dos 100 professores inscritos, oitenta cursista preencheram o instrumento. 
A análise das respostas evidência a importância da formação continuada, mesmo 
em tempos de pandemia, em virtude das lacunas de formação de muitos educado-
res, no que se refere ao tema étnico-racial, bem como desvela as dificuldades do 
modelo de educação a distância pela limitação dos serviços de internet na ilha do 
Marajó.

SOBRE O CURSO

O curso foi ofertado pela Secretaria de educação municipal, em parceria com 
a Universidade Federal do Pará, Campus de Castanhal e o Fórum Permanente de 
Educação e Diversidade Étnico-Racial (FOPEDER), como parte das estratégias de 
implementação das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-
-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

Inicialmente, o curso havia sido planejado para ser presencial. Contudo, em vir-
tude das medidas de isolamento social imposta pela crise de saúde pública, vincu-
ladas a Covid-19, o curso realizou-se na modalidade à distância, via grupo privado 
em rede social, com 100 alunos inscritos. O curso foi divido em três módulos. O pri-
meiro modulo focou nos valores afro- civilizatórios. O segundo, sobre políticas de 
ações afirmativas e Educação para as relações étnico- raciais. O terceiro e último 
módulo versou sobre a educação quilombola e a elaboração de estratégias e con-
teúdos para os Projetos pedagógicos das escolas quilombolas e para a educação

étnico racial na Amazônia.
O relato aqui apresentado refere-se ao primeiro módulo, denominado “valores 

civilizatórios afro-brasileiros nas escolas: estratégias didáticas para a Educação das 
relações étnico- raciais”, com carga horária de 40 horas. O aporte teórico do 
curso se baseou na perspectiva da decolonização e da corporeidade, em especial 
em Anibal Quijano (2205); Frantz Fanon (2008); Nilma Lino Gomes (2010); Achille 
Mbembe (2016), Merleau-Ponty (1975; 1994) e Wagner Wey Moreira (1994). A 
partir desses e outros autores, o curso debateu sobre nove valores afro- civilizató-
rios, na seguinte ordem: ludicidade, corporeidade, memória, oralidade, ancestrali-
dade, musicalidade, cooperação (solidariedade), circularidade e axé.

Como a velocidade de internet em Salvaterra é baixa, não foi possível realizar 
encontros ao vivo, por isso, as videoaulas foram previamente gravadas e disponibi-
lizadas no grupo do curso. Pelas dificuldades de acesso à internet, ficou combinado 
que as videoaulas e materiais de leitura seriam disponibilizados sempre as sextas 
feiras, a partir das 8 da manhã. Esse cronograma permitiu que os professores de 
comunidades quilombolas e rurais pudessem se descolar para a área urbana de 
Salvaterra e baixar o material da semana em cybercafé, nas escolas ou na Secretaria 
de Educação. Além disso, as sextas e sábados, os alunos podiam interagir com a 
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ministrante do curso ou entre eles. Assim, apesar de ser a distância, o curso não 
podia ser acessado a qualquer momento pelos participantes pelas limitações dos 
serviços de internet em Salvaterra.

PERFIL GERAL DOS PARTICIPANTES

Dos 100 inscritos, efetivamente, 85 participaram das atividades e realizaram 
alguma avaliação e 82 participantes responderam ao questionário online. Segundo 
dados do questionário, a clientela do curso foi predominantemente de professo-
ras, representando 78%. Esse quantitativo é explicado pela clientela do curso ser 
de docentes da educação infantil e anos iniciais, onde ainda há uma concentração 
da presença feminina.

Em relação a percepção racial dos docentes, 50% se declarou como pardo, 45% 
como negro e 5% divididos entre amarelos e brancos. Tal distribuição representa 
bem a composição étnica do Marajó, onde a população é predominantemente de 
pessoas negras.

Em relação ao lugar de moradia, 57% indicaram residir na área urbana de Salva-
terra e 43% na zona rural. Assim, observa-se que quase metade desses professores 
moram em comunidades rurais, o que justifica a dificuldade de acesso aos serviços 
de internet e a contradição de precisarem realizar deslocamentos físicos para aces-
sar uma formação a distância.

Em relação ao lugar de trabalho, 44 % indicaram atuar em escolas públicas da 
zona urbana de Salvaterra, 46% na zona rural e 10% em escolas urbanas e rurais. A 
maioria dos docentes que atuam nas escolas do campo moram na comunidade, em 
especial os da educação infantil e anos iniciais. Os professores dos anos finais dos 
fundamental e médio tendem a morar e atuar na zona urbana, se deslocando em 
alguns dias por semana para as escolas do campo.

No que se refere ao tipo de escola que trabalham, 44% dos professores indica-
ram atuar em escolas quilombolas. Como destacado anteriormente, quase metade 
dos respondentes são docentes de escolas do campo, o que leva a perceber que 
esses, predominantemente, são professores de escolas quilombolas.

A maioria dos professores, 44%, que participaram do módulo e responderam o 
questionário indicaram trabalhar nos anos inicias do ensino fundamental (1º ao 5º 
ano), 17% atuam na educação infantil, 39% lecionam nos anos finais do fundamen-
tal (6º ao 9º ano), 4% no Ensino Médio, 13% no atendimento educacional especia-
lizado e os demais atuam em cargos administrativos ou ainda estão em formação. 
Por essa distribuição, compreende-se porque a maioria dos cursistas é formada 
em Pedagogia, pois esta é a habilitação necessária para a docência na educação 
infantil e anos iniciais.

Quando perguntados se seus cursos de licenciatura os capacitaram para temas 
vinculados a educação das relações étnico-raciais a maioria, 57%, avaliou negativa-
mente essa questão, indicando a ausência de disciplinas nos cursos de formação 
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que enfatizassem a valorização da negritude ou de uma educação para a intercul-
turalidade, o que é problemático pelo grande número de professores atuantes em 
escolas quilombolas. Em outro sentido, 43% indicaram ter visto alguma disciplina 
sobre cultura afro-brasileira, em média uma, mas a maioria não avaliou como ple-
namente satisfatório esse componente curricular. Tal situação explica porque a 
maioria dos professores do curso indicou não se sentir capacitado para trabalhar 
com a temática étnico-racial e a necessidade da formação continuada.

OS PROFESSORES QUILOMBOLAS E A FORMAÇÃO ONLINE

Como dito, 36 professores pesquisados indicaram que ministram aulas em esco-
las quilombolas. Como um professor trabalha em duas comunidades, são 37 comu-
nidades atendidas pelos profissionais que cursaram o primeiro módulo. A tabela a 
seguir apresenta a lista de comunidades quilombolas nas quais os cursistas atuam.

TABELA 1. COMUNIDADES ONDE ATUAM
OS DOCENTES CURSISTAS - SALVATERRA. 2020

COMUNIDADE N F%

Comunidade Quilombola de Mangueiras 5 14

Comunidade de Pau Furado 7 19

Comunidade Quilombola de Vila União 11 30

Comunidade Quilombola de Vila
União/Campinas

1
3

Comunidade Quilombola de Caldeirão 4 11

Comunidade quilombola de Bairro Alto 5 14

Comunidade quilombola Boa Vista 3 8

Itaboca – Inhangapi 1 3

Total 37 100

Fonte: questionário. 2020.

Como se observa na tabela, a comunidade quilombola com maior número de 
docentes participando da formação é a Comunidade Quilombola de Vila União, que 
conseguiu que 11 professores fizessem o curso.

Dos 36 professores quilombolas que cursaram o modulo 81% são mulheres e 
94% se declararam negros. Além disso, a maioria dos professores de escolas qui-
lombolas (67%) moram na própria comunidade que trabalham. Os demais, 33%, 
moram na zona urbana de Salvaterra e se deslocam para as comunidades nos dias 
letivos.
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Entre os professores quilombolas 69% avaliaram que o módulo atendeu inte-
gralmente as expectativas e 31 % indicaram estar parcialmente satisfeitos. As criti-
cas não são ao curso em si, mas a modalidade à distância e as dificuldades de acesso 
ao material do curso, ao uso de seu próprio pacote de dados, ao deslocamento para 
a sede do município para baixar as videoaulas, a diversas tentativas frustradas de 
fazer o download dos vídeos etc. Assim, as insatisfações se vinculam ao formato do 
curso e as dificuldades práticas, e não aos conteúdos em si. Baixar os vídeos e conse-
guir abri os links foi uma reclamação geral dos professores cursistas, não apenas os 
lotados em escolas quilombolas, mas também os que residem na zona urbana, pela 
péssima qualidade do sinal de internet em toda cidade de Salvaterra.

Quase metade dos professores quilombolas, 44%, indicaram ter gostado mais 
da primeira videoaula, que tratou sobre a colonialidade do saber e do poder, a ne-
cropolítica, a teoria decolonial e enfatizou a ludicidade como valor afro-civilizató-
rio.

Muitos professores gostaram da discussão sobre a ludicidade por trabalharem 
com crianças e terem muitas dúvidas sobre como abordar as questões raciais 
especificamente para o público infantil. A proposição de estratégias lúdicas e de jo-
gos de matriz africana permitiu que os docentes cursistas pensarem outras formas 
de abordar o racismo e de construir uma pedagogia antirracista.

Outros 44% dos cursistas, que atuam em comunidades quilombolas, indicaram 
ter gostado mais da segunda aula, que enfocou o valor da corporeidade e da me-
mória. Neste grupo a questão da valorização do corpo negro, sua beleza e dignida-
de, foi considerada importante pelos professores por perceberem as dificuldades 
de autoaceitação de alguns alunos quilombolas. O debate encaminhou para pensar 
a necessidade de decolonizar o corpo negro. Além disso, o valor da memória foi 
considerado importante pelos professores cursistas para a valorização dos mestres 
e idosos dos quilombos.

No que se refere aos valores afro-civilizatórios apresentados na formação a 
maioria dos cursistas (68%), que atuam em escolas quilombolas, indicou desco-
nhecer principalmente dois valores: a circularidade (33%) e o axé (21%). A aula 
sobre circularidade envolveu tanto a compreensão do círculo como organização 
coreográfica e recriação de territórios, quanto espaço de afirmação identitária e 
relação com a perspectiva de circularidade temporal, na relação dos vivos com os 
mortos viventes e com os ainda não nascidos. Na mesma perspectiva, o axé foi 
enfocado pela relação de respeito com tudo que é vivo ou alimenta a vida, impon-
do o respeito a natureza, a comunidade humana e ao sagrado. Importa destacar 
que a maioria dos professores quilombolas que realizaram o curso informaram ser 
cristãos e indicaram possuir dificuldades com temas vinculados a religiosidade de 
matriz africana.

Sobre o valor afro-civilizatório que mais gostaram de conhecer no curso, os pro-
fessores quilombolas destacaram a ludicidade (18%), ancestralidade (15%), musi-
calidade (13%) e circularidade (11%). Observando essas escolhas, percebe-se uma 
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opção pragmática, no sentido de enfatizar os valores que consideraram mais fáceis 
de serem utilizados nas atividades em sala.

Sobre a realização das atividades do curso, a maioria indicou que conseguiu ler 
alguns textos, mas não todos, pelas dificuldades de download ou de impressão do 
material. Nesse aspecto, observa-se que alguns docentes não possuíam habilidade 
com textos digitais, precisando do material impresso, o que encareceu o curso, 
uma vez que foram disponibilizados muitos ebooks.

Apesar da dificuldade com os textos, a maioria indicou ter conseguido as-
sistir todas as videoaulas e as avaliaram como satisfatórias. Em relação aos links 
de apoio estes foram o que apresentaram pior performance, pelas dificuldades de 
download ou porque consumiam muito dados.

Importa destacar que apesar do curso ser a distância, o fato de grupos de do-
centes de uma mesma escola quilombola estarem realizando o curso, permitiu que 
esses docentes reunissem em suas comunidades para debater sobre a formação 
e realizar trabalhos avaliativos em conjunto. Assim, 13 docentes informaram que 
reuniram com os outros professores da comunidade para debater ou realizar as 
atividades juntos, o que melhorou, na avaliação desses, o acompanhamento do 
curso. Tal estratégia foi indicada principalmente pelos professores da escola qui-
lombola de Mangueiras e da escola quilombola de Vila União, seguidos das escolas 
quilombolas do Bairro Alto e Pau furado.

Pelo exposto, pode-se constatar que as dificuldades com os serviços de internet 
e de sinal de celular resultaram, para os professores quilombolas, em demandas de 
movimentação e de quebra do isolamento social, fazendo com que a formação “a 
distância” exigisse sucessivos deslocamentos para fora da comunidade, fosse para 
poder baixar vídeos, assistir videoaulas, imprimir material, debater os assuntos do 
curso ou realizar atividades avaliativas.

OS PROFESSORES QUILOMBOLAS E A CAPACITAÇÃO PARA A 
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

O curso foi avaliado como necessário pelos professores cursistas, pois atendeu 
a uma lacuna de formação inicial e continuada.

Na formação inicial, em cursos de licenciatura, 47% dos professores quilombolas 
indicaram não ter cursado nenhuma disciplina voltada a educação das relações ét-
nico-raciais. Além disso esses mesmos docentes informaram não ter ainda realizado 
nenhum curso de formação continuada sobre temáticas de valorização da negritu-
de. Tal cenário formativo permite compreender porque, apesar de trabalharem 
em escolas quilombolas, a maioria dos docentes (56%) avaliaram que não se sentiam 
capacitados para trabalhar temáticas raciais.

Importa destacar que dos professores que assumiram as dificuldades pedagó-
gicas com temas étnico-raciais, 12, dos 20 professores, moram nas comunidades 
quilombolas das escolas e relatam dificuldades de participação em atividades de 
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formação continuada em decorrência das adversidades vinculadas aos desloca-
mentos.

Os professores que se avaliam como mais preparados para lidar com temas étni-
co e raciais, (44%), são os docentes que possuem maior familiaridade com a temáti-
ca, seja por terem realizado disciplinas sobre o assunto em seus cursos de licencia-
tura ou por terem realizado cursos de pós- graduação ou de formação continuada. 
Assim, a formação aparece como elemento importante na atuação docente na 
educação das relações étnico-raciais.

Entre as disciplinas de graduação que apresentaram a temática de valorização 
da cultura e história africana e afro-brasileira, os professores pesquisados citaram: 
Educação Étnico-Racial, Recreação e jogos, Sociologia Brasileira, Antropologia, Cul-
tura Brasileira, Folclore Brasileiro, Cultura Popular na Educação Física, Corporeida-
de, História e cultura africana e afro-brasileira etc.

Sobre o objetivo dos professores cursistas ao se inscrevem na formação online, 
observou-se que as respostas enfocavam questões diferentes dependendo da exis-
tência de formação prévia. Os que nunca participaram de disciplinas ou cursos de 
formação continuada sobre a educação das relações étnico raciais indicaram como 
objetivo iniciar o estudo sobre esses temas, para adequar sua prática pedagógica 
ao universo da escola quilombola e da valorização da negritude. Os docentes que in-
formaram ter uma formação anterior, seja na licenciatura, na pós-graduação ou em 
cursos de curta duração, justificaram que se escreveram no módulo para adquirir 
mais conhecimentos sobre o tema, no sentido de aprimorar a prática pedagógica, 
pois já realizavam atividades de positivação da identidade negra.

OS PROFESSORES E AS ESCOLAS QUILOMBOLAS: 
VALORIZAÇÃO DA NEGRITUDE E A LUTA ANTIRRACISTA

A maioria (94%) dos professores cursistas, de escolas quilombolas, indicaram 
que realizam atividades de valorização da negritude, até porque, como explicam, 
as ações são comuns na própria escola que demanda o planejamento e a realização 
dessas atividades.

Os docentes acreditam que essas ações são importantes para marcar a espe-
cificidade da escola quilombola, como lócus de uma educação antirracista e de 
valorização da cultura afro- brasileira, bem como para enfrentar problemas de dis-
criminação que ocorrem no cotidiano das comunidades ou da instituição escolar.

Assim, 39% dos professores cursistas indicaram já ter presenciado práticas de dis-
criminação racial nas próprias escolas quilombolas. Para fins didáticos, as questões 
destacadas pelos docentes foram agrupadas em 5 categorias que se relacionam 
entre si.

Primeiro, algumas respostam focaram no problema da não aceitação dos alunos 
quilombolas de sua condição étnico-racial, o que resulta em situações de precon-
ceito e auto preconceito. Nessa categoria há respostas como: “Não aceitação de 
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sua própria origem racial” (DEQ.F. Nº5)1, “Preconceitos com eles mesmo, pois não 
gostam de ser negros”. (DEQ.F. Nº64) e “racismo entre os próprios alunos negros” 
(DEQ.F. Nº13).

A segunda categoria agrupa respostas que igualam o preconceito racial ao 
bullying, sendo a discriminação expressa pelo isolamento, por apelidos e brigas 
promovidas por alunos que não se avaliam como negros. Nesse grupo há respostas 
como: “alunos considerados brancos ofendendo os colegas negros com apelidos 
racistas” (DEQ.F. Nº10), “Na escola que trabalho já ocorreu de alunos se desrespei-
tarem por um ter o tom da pele menos escura que o outro” (DEQ.F. Nº 30), “alunos 
desrespeitando outros alunos usando apelidos pejorativos” (DEQ.F. Nº 48), “do 
colega que não querer pegar na mão do colega negro”. (DEQ.M. Nº 82)2.

A terceira categoria une respostas que relacionam o racismo a pressão estética 
e a identificação da beleza com a branquitude. Nesse grupo há relatos como: “Prá-
ticas de desvalorização dos cabelos crespos das meninas” (DEQ.F. Nº 71), “Alunos 
promovendo apelidos de forma depreciativa relacionados ao cabelo e cor da pele” 
(DEQ.M. Nº 80), “Bullying com os cabelos e a cor dos colegas” (DEQ.F. Nº 5).

A quarta categoria reúne respostas voltadas a discriminação religiosa, como 
pode ser confirmado nos relatos: “Sou chamada de macumbeira porque gosto de 
usar turbantes” (DEQ.F. Nº 5), “Bullying racial e religioso” (DEQ.F. Nº 67).

O quinto e último grupo volta-se aos problemas de preconceitos dos docen-
tes, evidenciando que o desafio de superar estigmas e estereótipos não é apenas do 
corpo discente, mas também de toda a comunidade escolar. Este grupo apresenta 
respostas do tipo: “atitude racista de professora” (DEQ.M. Nº 82), “distanciamento 
de uma professora em relação a estudantes negros” (DEQ.M. Nº 65).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo exposto, a formação continuada para a educação étnico-racial, cursada pe-
los professores de escolas quilombolas de Salvaterra (Pará), mostrou-se importan-
te no enfretamento das lacunas de formação desses docentes. Muitos não tiveram 
acesso a formação para a educação das relações étnico-raciais em suas licencia-
turas e nem haviam ainda conseguido realizar cursos de formação continuada em 
virtude das dificuldades de locomoção para saída e retorno aos territórios.

Além disso, o curso se mostrou relevante por expor e problematizar os precon-
ceitos raciais ainda persistentes no cotidiano das escolas quilombolas, apesar dos 
esforços de valorização da negritude que essas instituições promovem.

Por outro lado, o formato online que assumiu a formação em virtude da pande-
mia da Covid- 19, foi prejudicial aos docentes que moram nas comunidades qui-
lombolas pela ausência de serviços de internet, o que transformou, na prática, um 

1 Docente de escola quilombola, sexo feminino, questionário número 5.
2 Docente de escola quilombola, sexo masculino, questionário número 82.
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curso a distância em uma necessidade de deslocamentos físicos para a sede do 
município, o que os obrigou a quebra do isolamento social e os expôs ao risco de 
contaminação, pelo uso de transportes e ambientes públicos.

Tal cenário evidência que apesar da urgência de formação docente na ilha do 
Marajó, é preocupante a infraestrutura que os professores de escolas quilombolas 
possuem para se qualificar, em especial em tempos de pandemia, onde a insufici-
ência de serviços de internet aprofundam ainda mais a desigualdade social e tec-
nológica.
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EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTINO-RACIAIS E A 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE
MATEMÁTICA: TRAJETÓRIAS DO GRUPO AYA-
SANKOFA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA
Ivanildo Carvalho Alexander Valença

Enquanto os leões não contarem suas próprias histórias, 
os caçadores seguirão sendo visto como os heróis. 

Provérbio Africano

INTRODUÇÃO

Em cursos de formação inicial de professores, que envolvem disciplinas dos 
campos das exatas, como em nosso caso, a matemática, salvo poucas exceções, 
não há de  forma sistematizada, uma implementação no currículo que envolva sa-
tisfatoriamente as discussões didático-metodológicas sobre uma educação mate-
mática antirracista. Podemos dizer que o  desafio com a abordagem da matemática 
é bem mais largo, permeados por estreitas passagens. Assumimos neste texto a 
Educação Matemática entendida desde o ensino e aprendizagem da matemática 
na sala de aula até o campo de pesquisa envolvendo investigadores e educadores 
matemáticos.

Tanto no Ensino Superior como na Educação Básico raramente a matemática e 
seu ensino é referenciada como uma arma na luta por justiça social. Por exemplo, 
os trabalhos desenvolvidos por Gutstein (2003, 2009) com estudantes latinos em 
Chicago, discorre que a Educação Matemática, deve ser um projeto de justiça social 
que resista às políticas neoliberais e agendas neoconservadoras. A matemática em 
sala de aula deveria ter também como finalidade o desenvolvimento de um pensa-
mento que possibilite aos estudantes compreender e confrontar opressões criadas 
por diferenças de riqueza e poder. (GUTSTEIN, 2003).

Estudos realizados pelo pesquisador negro Danny B. Martin (MARTIN, 2013) 
sobre as pesquisas em Educação Matemática nos Estados Unidos mostra que a 
mesma sempre se deu em contextos raciais uma vez que a tendência foi de estudar 
crianças brancas como “todas crianças”. Valoyes-Chávez, Martin, Spencer e Valero 
(2017) explicitam que inclusive o campo da Educação Matemática é um domínio 
racializado, uma instanciação do espaço institucional branco controlado principal-
mente por pesquisadores brancos e masculinos.

É preciso constantemente problematizar a matemática, as práticas didáticas e 
as pesquisas neste campo para que seja possível compreender as formas em que 
o racismo opera e se revela. Pelo fato da matemática ser uma disciplina do campo 
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das exatas, normalmente denominada  como uma disciplina “dura”, “pura, segue 
que com esta linha de pensamento a matemática e o seu ensino, seja na Educação 
Básica ou no Ensino Superior, seriam campos neutros e sem relações com questões 
sociais e políticas, como por exemplo, racismo e gênero. Entretanto, sabemos que 
é no chão da escola, incluindo o ensino e aprendizagem da matemática, que prá-
ticas e estereótipos raciais encontram um solo fértil para crescer e se reproduzir. 
É exatamente isto  que Valoyes-Chávez, Martin, Spencer e Valero (2017) descreve 
no trecho a seguir.

Da mesma forma, a visão ainda difundida de que a matemática e 
a educação matemática são práticas não políticas têm permitido 
pouco questionamento de como as práticas sociais racializadas 
permeiam a Educação Matemática. A minimização da atenção 
ao racismo na pesquisa internacional em educação matemática 
é desconcertante, especialmente em contextos caracterizados 
por longas histórias de anti-negritude e colonialismo e em ou-
tros contextos que estão enfrentando aumento dos níveis de 
xenofobia, anti-imigração e contestações de identidade. (VA-
LOYES-CHÁVEZ, MARTIN, SPENCER E VALERO, 2017, p.1, tradu-
ção nossa).

Se por um lado precisamos compreender como práticas racistas operam por 
meio da matemática e seu ensino, por outro, precisamos também, enquanto pro-
fessores que ensinam matemática praticar um outro olhar para a história do conhe-
cimento matemático e suas epistemologias. Há muito o que aprender e desapren-
der quando nos debruçamos sobre outras perspectivas históricas do conhecimento 
matemático e dos seus diversos saberes.

Do ponto de vista da matemática enquanto ciência urge uma desconstrução 
do viés hegemônico ocidental sobre a história e epistemologia dos conhecimentos 
matemáticos. O professor Henrique Cunha Júnior, da Universidade Federal do Ce-
ará, nos atenta para a negação do passado científico e tecnológico dos povos afri-
canos e a exacerbação do seu “caráter lúdico” e discorre como uma das principais 
façanhas do eurocentrismo que ainda hoje abala fortemente a auto-estima da po-
pulação africana e da diáspora, pois os “métodos”, “conceitos” e muitos cientistas 
europeus deram a impressão ao restante do mundo, de que as populações africa-
nas não tiveram uma contribuição relevante para a construção do conhecimento 
universal. (CUNHA JÚNIOR, 2017).

Na formação de professores que ensinam matemática, precisamos pautar ques-
tões sobre colonialidade e decolonialidade, eurocentrismo, epistemicídio científico 
e as possibilidades de colocar em movimento a educação das relações étnico-ra-
ciais por meio do ensino e aprendizagem da matemática. Considerando a importân-
cia de um trabalho na formação inicial e continuada de professores de matemática 
instituímos o Grupo Aya-Sankofa de Estudos Decoloniais e Afrocentrados em Edu-
cação Matemática, vinculado ao curso de matemática-licenciatura e ao programa 
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de pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática - PPGECM, ambos do 
Campus do Agreste - Universidade Federal de Pernambuco. Nas seções seguintes  
apresentaremos perspectivas teóricas, objetivos e método que fundamenta as 
ações do grupo.

Entremeando o que já discorremos até agora, acreditamos que, por meio dos 
processos de ensino e aprendizagem da matemática e da formação de professores, 
se torna crucial um projeto que amplie e fortaleça epistemologias decoloniais e 
estudos étnico-raciais dentro da universidade, e que esteja comprometido contra 
os perigos de uma visão puramente eurocêntrica, que inclusive no seio da matemá-
tica é bem solidificada. É preciso desconstruir a ideia que a matemática foi criada 
por poucos europeus e que na África e nos países da diáspora não há conhecimento 
científico válido.

MARCO TEÓRICO

O marco teórico que aqui apresentamos representa os aprofundamentos ini-
ciais desenvolvidos ao longo dos encontros do grupo de pesquisa e de outras ações 
correlatas. Em nossa esteira teórica perpassa estudos etnomatemáticos, estudos 
afrocentrados e a teoria da afrocentricidade, estudos sobre a Educação das Rela-
ções Étnico-Raciais e perspectivas decoloniais como foco na Educação e na Educa-
ção Matemática.

No campo da Educação Matemática, desde os anos 80, o movimento da Etno-
matemática (D`AMBRÓSIO, 2008) discute o perigo da hegemonia eurocêntrica nas 
ciências. Nos chama atenção para uma abordagem, tanto de pesquisa quanto de 
ensino, lançando mão para aportes e paradigmas não-eurocêntricos sobre os sabe-
res matemáticos. A Etnomatemática considera a diversidade de práticas sociais e 
culturais em que há, dentre outros saberes, os matemáticos operando numa lógica 
diferente da matemática científica ocidental.

Entretanto, ainda em nossa atualidade, como já mencionamos os desafios são 
muitos, dentre eles, os de nossa formação docente. Como exemplo, citamos a pes-
quisa de Fernandes, Lima, Araújo e Lima (2017) com oito docentes licenciados em 
Matemática e que lecionam em um curso de matemática-licenciatura. Os autores 
apontam que apenas 37,5% dos professores deste estudo, tiveram contato com a 
etnomatemática, revelando assim que uma prática docente em sala de aula basea-
da numa pedagogia nessa linha é dificultada pelo o desconhecimento sobre os con-
ceitos etnomatemáticos. E ainda, discorrem que 75% dos docentes pesquisados 
não relacionam saberes etnomatemáticos com o cotidiano dos seus alunos, isto 
é, mesmo acreditando que os conceitos etnomatemáticos são importantes e que 
deveriam ser inseridos no currículo escolar, os professores não praticam o saber/
fazer etnomatemáticos.

No âmbito da Etnomatemática, focamos neste texto e no trabalho abarcado 
pelo grupo Aya-Sankofa, um olhar para os saberes africanos e afro-diaspóricos, na 
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perspectiva do termo Afroetnomatemática (CUNHA JÚNIOR, 2017). A afroetnoma-
temática é caracterizada como os estudos e investigações dos aportes matemáti-
cos desenvolvidos pelos africanos e afrodescendentes, incluindo, nestas investiga-
ções, conhecimentos de física e informática associados ou ligados às tecnologias 
e às ciências oriundas dos africanos e afrodescendentes, como, por exemplo, ao 
associar a lógica do jogo de búzios (um oráculo oriundo da religiosidade do Povo 
Yorubá – da região dos países Benin e Nigéria) à lógica binária dos algarismos 0 
(zero) ou 1(um) usada nos sistemas digitais informacionais.

Segundo Cunha Júnior (2004):

A afroetnomatemática se inicia no Brasil pela elaboração de pra-
ticas pedagógicas do Movimento Negro, em tentativas de me-
lhoria do ensino e do aprendizado da matemática nas comuni-
dades de remanescentes de quilombo e nas áreas urbanas cuja 
população é majoritária de descendentes de africanos denomi-
nadas de populações negras. Esta afroetnomatemática tem uma 
ampliação pelo estudo da historia africana e pela elaboração de 
repertórios de evidência matemática encontrados nas diversas 
culturas africanas. Este estudo da historia da matemática no 
continente africano trabalha com evidências de conhecimento 
matemático contidas nos conhecimentos religiosos africanos, 
nos mitos populares, nas construções, nas artes, nas danças, 
nos jogos, na astronomia e na matemática propriamente dita 
realizada nos continente africano. (CUNHA JÚNIOR, 2004, p.83)

Dentre os grandes desafios que aqui trazemos à baila, há trabalhos que rompem 
e se lançam a desestruturar o que está posto por práticas educacionais coloniais. 
Destacamos o estudo de Valença (2018) embasado no aporte não-eurocêntrico da 
Afroetnomatemática (CUNHA JÚNIOR, 2015) desenvolveu uma proposta de forma-
ção com professores de escolas em comunidades quilombolas. O autor discorre 
o quanto é significativo e importante abrir espaços para a formação continuada 
de professores para que possamos realmente efetivar uma educação das relações 
étnico-raciais também por meio da disciplina de matemática na Educação Básica.

A Afroetnomatemática emerge no contexto de implementação da lei 10.639/03 
oriundos das lutas dos movimentos sociais negros. Como bem aponta Silva, Farias 
e Silva (2017) os movimentos sociais negros brasileiros lutaram arduamente e sis-
tematicamente para inclusão do estudo da história do continente africano e a luta 
dos negros no Brasil desde 1950. Em 2003 com a lei 10.639 promulgada no Brasil 
e complementada pela lei 11.645 em 2008 fica estabelecida a obrigatoriedade do 
estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nos estabelecimentos de 
ensino públicos e privados.

Neste ponto, adentramos sucintamente na Teoria da Afrocentricidade que tam-
bém integra o nosso marco teórico. Asante (2009) nos apresentam que a afrocen-
tricidade é um tipo de pensamento, prática e perspectiva que percebe os africanos 
como sujeitos e agentes de fenômenos atuando sobre sua própria imagem cultu-
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ral e de acordo com seus próprios interesses humanos. Convém ressaltar que nos 
textos sobre afrocentricidade se compreende os africanos da África e da Diáspora 
africana. Santos (2010) aponta que a afrocentricidade consiste num paradigma, 
numa proposta epistêmica e também num método que procura encarar quaisquer 
fenômenos através de um conceito chave, o conceito de localização, o qual promo-
verá a agência dos povos africanos em prol da liberdade humana.

A abordagem afrocentrada reconhece as pessoas negras enquanto sujeitos 
epistêmicos (LIMA, REIS E SILVA, 2018). Outra característica fundamental que 
quero destacar neste texto é que a afrocentricidade não é uma versão negra do 
eurocentrismo (Asante, 1988) por isso não usamos o termo afrocentrismo. O eu-
rocentrismo impõe sua realidade como uma verdade universal e induz à uma cren-
ça de que todo não-branco é visto como um grupo específico, por conseguinte, 
como não-humano (SANTOS, 2010). Ao contrário, a afrocentricidade estabelece 
uma perspectiva de que é possível a existência de um pluralismo de culturas sem 
hierarquia, mas isto exige igualdade cultural e respeito. Como aponta Asante,

começar uma discussão sobre mundo antigo somente em 800 a. 
C. é, certamente, um saber pobre. As classes no poder sempre 
procuram promover e manter as mitologias que justificam seu 
domínio. Na maioria de casos, conhecimento constrói-se sobre 
conhecimento e por meio dos estudos e pesquisas afrocentra-
das é possível articular que os gregos eram estudantes dos egíp-
cios. (2015, p.5)

As noções sobre decolonialidade estão neste mesmo horizonte no qual envol-
vem a desconstrução de um única história e narrativa sobre os conhecimentos 
científicos e culturais. Como afirma Maldonado-Torres (2019) a decolonialidade se 
configura como uma luta contra a lógica da colonialidade e seus efeitos materiais, 
epistêmicos e simbólicos. Tal como descrevem Giraldo, Fernandes, Matos e Quin-
taneiro (2019) optamos pela decolonialidade como uma forma de “(re)existir, sus-
tentar e (re)construir caminhos de luta permanente por meios de visibilizar epis-
temologias outras” (p.5). Como percebemos urge a necessidade de uma revisão 
histórica e epistêmica, que inclusive inclui os conhecimentos matemáticos, para 
trincar a “suposta história oficial da humanidade”.

GRUPO AYA-SANKOFA - OBJETIVOS E MÉTODO

Dentro das perspectivas aqui apresentadas instituímos em setembro de 2019 
o Grupo Aya-Sankofa de Estudos Decoloniais e Afrocentrados em Educação Ma-
temática no Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências e Matemática 
da Universidade Federal de Pernambuco – Campus do Agreste. A partir do nosso 
lugar de fala, como futuros professores, professores e pesquisadores em Educação 
Matemática assumimos uma pauta constante de enfrentamento a dominação he-
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gemônica científica e cultural que privilegia determinados conhecimentos e invisi-
biliza outros.

O grupo é formado por estudantes de graduação das licenciaturas em mate-
mática e química, pós-graduandos e professores da Educação Básica. Tem como 
líderes os dois autores deste texto. O Aya-Sankofa tem como objetivo desenvolver 
pesquisas envolvendo estudos teóricos e práticas didáticas para o ensino e apren-
dizagem da matemática na Educação Básica e no Ensino Superior orientados pelas 
perspectivas da afroetnomatemática, dos estudos afrocentrados e decoloniais para 
a construção dos saberes científicos, estimulando à associação de projetos de mes-
trado para incremento da formação de pesquisadores e processos de formação 
inicial e continuada de professores.

O nome Aya-Sankofa foi uma escolha dos próprios integrantes do grupo de pes-
quisa. Sankofa, símbolo Adinkra1, que tem como significado um retorno às raízes e 
da importância de aprender com o passado, “retorna e aprenda com o passado!”. 
Com a energia do significado Sankofa desenvolvemos leituras, estudos e discus-
sões sobre o legado matemático africano da África e da diáspora e, ainda, sobre o 
epistemicídio científico com um recorte para os saberes científicos matemáticos. 
Outro símbolo  Adinkra, o Aya é símbolo de resistência, desafio contra as dificul-
dades, resistência, perseverança, independência e desenvoltura, símbolo dos re-
cursos; com a energia do Aya, discutimos a formação de professores assumindo a 
perspectiva afrocentrada e decolonial; estudamos e desenvolvemos atividades, jo-
gos, situações-problemas matemáticos de base africana para vivências formativas 
com professores que ensinam matemática e com estudantes da Educação Básica e 
do Ensino Superior; desenvolvimento de recursos didáticos para o chão da sala de 
aula de matemática orientados para o fortalecimento das relações étnico-raciais; 
vivências com futuros professores e professores em exercício com os recursos es-
tudados e desenvolvidos.

TRAJETÓRIAS DO GRUPO AYA-SANKOFA DE EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA

Nesta seção vamos discorrer sobre a trajetória do Grupo Aya-Sankofa por meio 
da descrição de pesquisas e ações realizadas no âmbito do grupo. Entretanto gosta-
ríamos de  destacar duas ações mais específicas que nos conduziram para a criação 
e sistematização deste grupo de pesquisa. No contexto do curso de Matemática-
-Licenciatura do Centro Acadêmico do Agreste foi realizada uno segundo semestre 
de 2018 uma oficina denominada “Diálogos Afro-Etnomatemáticos: Matemática 
e Antiguidade Africana” que consentia em uma das ações do projeto de extensão 
Ubuntu - educação em base africana, promovido pela Faculdade de  Educação da 

1 Adinkras são símbolos africanos, desenvolvidos pelos Akan (grupo cultural presente em 
Gana, Costa do Marfim e no Togo, países do oeste da África) que se destacam pela utilização de sím-
bolos para transmitir ideias.
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Universidade Federal da Bahia. E no primeiro semestre de 2019 houve a realiza-
ção da mesa redonda A educação como processo de desestabilizações de subal-
ternidades: O papel da Educação Matemática Afrocentrada como contribuição e 
resgate do legado africano e a denuncia de um epistemicídio antirracista, quando 
da realização do VI Encontro de Matemática do Agreste Pernambucano. Tais ações 
motivaram em outros estudantes o interesse em pesquisar jogos e recursos didáti-
cos que possibilitam por um lado o fortalecimento do pensamento afrodiaspórico 
e, por outro lado, a constituição e a vivências de ricas atividades de abordagem da 
matemática na Educação Básica.

Outra ação do grupo foi a parceria com o Laberer - Laboratório de Estudos das 
Relações Étnico-Raciais do Centro de Educação da UFPE para receber a exposi-
ção Autoria Negra na Construção do Conhecimento. A construção dos quadros e a 
curadoria da exposição foram realizadas pelo Laberer. Com isto, o grupo se debru-
çou sobre uma lista de autores negros de grande importância científica, histórica 
e cultural. Dentre estes autores alguns deles com discussões específicas sobre o 
conhecimento científico, tecnológico e matemático no contexto africano e afro-
diaspórico

Dentre as pesquisas do grupo destacamos os dois primeiros estudos dissertati-
vos em andamento. O primeiro envolve a aplicação e discussão do jogo nigeriano 
Igba-Ita para turmas dos anos finais do Ensino Fundamental. O projeto intitulado 
como “Conhecimento Matemático Africano: Jogo Igba-Ita para o Ensino e Apren-
dizagem de noções Probabilísticas” tem como objetivo investigar uma proposta 
didática por meio do jogo Africano Igba-Ita sobre noções probabilísticas com estu-
dantes do 9° ano do Ensino Fundamental numa perspectiva da Educação das Rela-
ções Étnico-Raciais - ERER. Envolvendo preceitos da Etnomatemática em particular 
a Afroetnomatemática, esse estudo busca também relacionar a lei 10.639/2003 no 
chão da sala de aula. O Jogo Igba-Ita possa ser abordado de forma que para além de 
construir conceitos probabilísticos tais como os de aleatoriedade e espaço amos-
tral, é uma alternativa para o trabalho com a História e a cultura Afro-Brasileira, 
buscando fazer uma relação entre a Educação Probabilística e a ERER. Buscamos 
realizar uma Transgressão Metodológica onde o Jogo Igba-Ita, originalmente nas-
cido na Nigéria, seja deslocado e adaptado para as salas de aula em escolas do 
município de Caruaru - PE.

O segundo se constitui em uma pesquisa com professores que ensinam ma-
temática em escolas multisseriadas em municípios do agreste pernambucano. O 
estudo propõe compreender os conhecimentos didático-matemáticos com este 
grupo de professores na perspectiva da Etnomatemática, para isto considera as 
discussões sobre a Educação do Campo, Etnomatemática, Saberes Subalternizados 
e Formação de Professores.

Concernente às pesquisas desenvolvidas por futuros professores, tanto do cur-
so de matemática como do curso de química, listaremos alguns deles, a saber: 
estudo com professores do município de Riacho das Almas - PE sobre o conhe-
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cimento docente deste grupo envolvendo a lei 10.639/03, legado africano e jo-
gos africanos, no qual problematizamos as posturas e concepções dos professores 
mediantes uma proposta didática para a promoção de uma educação antirracista; 
uma pesquisa bibliográfica sobre os saberes africanos mobilizados nos anais das 
treze edições do Encontro Nacional de Educação Matemática; um estudo com a 
capoeira e possibildiades didáticas para o ensino da matemática; e uma investiga-
ção dos símbolos adinkras articulados ao estudo articulado de arte e matemática.

CONSIDERAÇÕES

Por meio das reflexões discorridas neste texto objetivamos problematizar e ten-
sionar a formação de professores e a Educação Matemática na perspectiva de uma 
educação antirracista. O legado matemático africano e a epistemologia do conhe-
cimento matemático urge por uma revisão histórica e contra o epistemicídio pra-
ticado contra o povo e cultura negra. A Educação das Relações Étnico-Raciais abre 
espaço para vislumbrarmos possibilidades pungentes de desconstrução de práticas 
que colaborem com o racismo no horizonte do ensino e aprendizagem da matemá-
tica na Educação Básica e no Ensino Superior.

As ações, atividades e pesquisas do Grupo Aya-Sankofa contribui com o fortale-
cimento e desenvolvimento de projetos de pesquisa, tanto de mestrandos como de 
graduandos, bem como estabelecer articulações entre os resultados dos referidos 
estudos e as consequentes contribuições no campo da Educação Matemática. Os 
resultados dos estudos isolados e/ou articulados contribuirão para o avanço do co-
nhecimento teórico e metodológico sobre o ensino e aprendizagem da matemática 
e poderão subsidiar processos de formação de professores e alunos, contribuindo 
com uma desconstrução do paradigma eurocentrista do conhecimento matemáti-
co.

Esperamos que com a leitura deste texto possamos nos impregnar cada vez 
mais na luta por uma escola e uma universidade comprometida com justiça social e 
com base verdadeiramente democráticas. Estamos no caminho, caminho estreito, 
mas que continuamos seguindo.
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EDUCAÇÃO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: 
REFLEXÕES SOBRE OS TRABALHOS DA ANPED 
2008-2018
Fernanda Vieira da Silva Santos 
Rita de Cássia Arruda Farjardo

INTRODUÇÃO

O presente trabalho faz parte de uma das exigências para conclusão do curso 
latu senso de Pós-Graduação de Especialização em Educação: Ciência, Tecnologia 
e Sociedade, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP). Com 
isso, foi escolhido como tema a educação das relações étnico-raciais e a formação 
de professores, no âmbito das Leis n.º 10.639/20031 e 11.645/20082 que alte-
ram a Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) n.º 9.394/96 e dispõem sobre a 
obrigatoriedade do ensino de cultura e história africana, afro-brasileira e indígena 
no âmbito da educação básica.

Refletindo sobre a formação do pesquisador em educação a partir do contato 
com a temática na formação inicial e continuada, pois compreendemos que essas 
questões presentes no âmbito acadêmico possibilitariam propostas de novas epis-
temologias, além de uma educação antiracista.

Sendo assim, esta pesquisa buscou na base de dados os pôsteres apresentados 
na Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). Fo-
ram selecionados três Grupos de Trabalho (GT), visto que de acordo com o site da 
associação, os Grupos de Trabalho são instâncias de aglutinação e de socialização 
do conhecimento produzido pelos pesquisadores na área de educação.

O primeiro Grupo de Trabalho analisado neste estudo foi o GT-08 de Formação 
de Professores, pois sua construção se deu pelo momento histórico em que os mo-
vimentos sociais se construíram no Brasil na década de 1980, com a perspectiva de 
ampliação e pluralidade no campo de pesquisa de Formação de Professores.

Já o segundo Grupo de Trabalho analisado foi o GT – 12 sobre Currículo que vem 
discutindo a partir e por meio de múltiplos referenciais teórico-epistemológicos e 
metodológicos, essas questões, entendendo currículo, no mais amplo sentido do 
termo.

E por último, o Grupo de Trabalho GT – 21 de educação e relações étnico-raciais 
que foi criado tardiamente, em 2001, integrado por pesquisadores e pesquisadoras 
negros e não-negros, cuja produção científica está localizada na área das Relações 
Étnico/Raciais e Educação. No entanto, desde o ano de 1996, a ANPEd contou com 
a presença de intelectuais negros e não- negros, pesquisadores da temática étni-
co-racial e indígena, que demandavam um espaço específico para a discussão e 
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debate sobre relações étnico-raciais e educação no interior da Associação, nas suas 
produções, pesquisas e posicionamentos políticos-acadêmico.

Definiu-se assim, analisar a modalidade de pôsteres disponíveis no site da As-
sociação, essa modalidade indica pesquisas em andamento, pois os estudos con-
siderados como trabalhos completos, que indicariam estudos finalizados, não se 
encontravam disponíveis na base de dados, no período inicial de 2019, sendo que 
estaria passando por reformulações.

APORTE TEÓRICO

Pensando nas possibilidades de novas epistemologias que possibilitem pesqui-
sas relacionadas à educação das relações étnico-raciais dentro das áreas de Forma-
ção de Professores e Currículo, e dialogando com o autor camaronense, Ela (2012) 
sobre qual o conceito da ciência africana na história das ideias, observou-se que o 
autor mostrou que a Europa evocaria para si a racionalidade técnica, universal e 
única. Porém, recuperando a história dos árabes, indianos e africanos, Ela (2012) 
apontou que a ciência europeia se apropriou desses conhecimentos e saberes de 
outras culturas e os denominou de ciência europeia.

Tal como se observa, as definições do conceito de ciência convergem relativa-
mente a um facto: uma ciência é um saber, ou seja, um produto do espírito huma-
no, um discurso sobre a realidade, assente na observação da realidade, mas que 
não é a realidade em si (ELA, 2012, p.13).

A confiabilidade dessa ciência seria compreendida pelo método científico que 
garantiria a verificabilidade dos resultados, por isso a ciência moderna utiliza leis 
universais que possibilitariam a reprodução dos resultados firmando assim, a uni-
versalidade das leis da ciência. “O que interessa verdadeiramente é argumentar 
sempre <em nome da ciência>, sabendo que tudo o que dela provém só pode ser 
amplamente partilhado atendendo ao prestígio do método científico na sociedade 
actual” (ELA, 2012, p. 33).

Porém, o autor chamou atenção para essa dimensão da universalidade da ciên-
cia mostrando que há a necessidade de uma autocrítica da ciência, pois senão ela 
se tornaria um dogma religioso. “Alegar que os cientistas estão presos dentro da 
<gaiola de ferro> da racionalidade não corresponde de perto à realidade. O ho-
mem não é meramente logos ou razão, mesmo quando se pronuncia cientifica-
mente” (ELA, 2012, p. 42).

Portanto, apresenta-se a importância de questionar a integração da África na 
ciência moderna, por isso a crítica à ciência possibilitaria enxergar as relações com 
o saber que resultaria no projeto de sociedade que pretenderia globalizar o mode-
lo dessa ciência europeia que se constituiu a partir da dominação de outros povos.

Diante desse pressuposto, destaca-se a importância de se apresentar como as 
pesquisas de pós-graduação em educação estão desenvolvendo a temática da edu-
cação das relações étnico-raciais para além do GT – 21, em que se concentram pes-
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quisadores desta área, uma vez que os marcos legais brasileiros referentes à Lei 
10.639/2003 e a Lei 11.645/2008, salientam como meta o direito da população 
negra e indígena a se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de 
mundo próprias, manifestarem com autonomia, individual e coletiva, seus pensa-
mentos.

A obrigatoriedade de inclusão de História e Cultura Afro-Brasi-
leira e Africana nos currículos da Educação Básico trata-se de 
decisão política, com fortes repercussões pedagógicas, inclusive 
na formação de professores. Com esta medida, reconhece-se 
que, além de garantir vagas para negros nos bancos escolares, 
é preciso valorizar devidamente a história e cultura de seu povo, 
buscando reparar danos, que se repetem há cinco séculos, a sua 
identidade e a direitos seus. A relevância do estudo de temas 
decorrentes da história e cultura afro-brasileira e africana não 
se restringem à população negra, ao contrário dizem respeito 
a todos os brasileiros, uma vez que devem educar-se enquan-
to cidadãos atuantes no seio de uma sociedade multicultural e 
pluriétnica, capazes de construir uma nação democrática. (BRA-
SIL, 2013 apud MULLER; COELHO, 2013, p. 37).

Monteiro (2010) colocou que nas reivindicações do Movimento Negro, que cul-
minaram na Lei 10.639/2003 no campo da educação, estava a inclusão de história 
e cultura africana e afro- brasileira nos currículos escolares, sendo essa demanda 
trazida em debates desde Constituição Brasileira de 1988. Destaca-se o aspecto fa-
vorável a essa discussão, no início dos anos 2000, principalmente pela participação 
do Brasil na Conferência de Durban, em 2001, colocando o país como signatário de 
políticas de ações afirmativas, que resultou com a aprovação da lei e suas diretri-
zes.

Enfim, com a aprovação da Lei 10639/03 altera-se a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9394/96 com a 
inclusão de dois artigos. O artigo 26 A torna obrigatório, nos es-
tabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e priva-
dos, o ensino sobre História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 
O conteúdo a ser estudado deve incluir: História da África e dos 
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira 
e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a con-
tribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinente à História do Brasil. O artigo 79B institui no calendá-
rio escolar o dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Cons-
ciência Negra. Data que desde os anos 1970 era comemorada 
pelo movimento negro como dia da luta por indicação do poeta 
e militante negro Oliveira Silveira (falecido em janeiro de 2009). 
(MONTEIRO, 2010, p. 86).

Ao enfocar sobre a questão indígena, Russo e Paladino (2016) apontaram em 
suas observações realizadas nas escolas, que essa temática ainda é colocada de 
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forma fragmentada e pontual, nas quatro instituições estudadas pelas pesquisado-
ras foi encontrado um planejamento institucional, mas a iniciativa de trabalhar a 
questão indígena apareceu com alguns professores interessados pela temática, os 
que realizavam tiveram alguma formação em pós-graduação vinculada às questões 
indígenas.

A incorporação ou não das culturas e história dos povos indíge-
nas no currículo deve ser compreendida no campo das disputas 
políticas e ideológicas no qual as diferenças são produzidas e 
hierarquizadas em nossa sociedade. Nesse sentido, destacamos 
as discussões sobre modernidade/decolonialidade e intercultu-
ralidade crítica (Mignolo, 1999; Walsh, 2002) como ferramentas 
conceituais que nos permitem uma compreensão complexa e 
histórica da realidade escolar. Essa perspectiva propõe o desafio 
de pensar a diferença cultural para além do simples reconheci-
mento e tolerância, para rediscutir estruturas de poder e desi-
gualdade que atravessam nossa sociedade e a organização do 
conhecimento escolar. (RUSSO; PALADINO, 2016, p. 899).

Ainda Russo e Paladino (2016) apresentaram a questão da formação inicial des-
ses professores e se a temática indígena foi desenvolvida durante esta formação,

Sobre como a temática indígena foi ou não abordada em seus 
cursos de formação inicial, 55% dos professores disseram que 
a temática nunca foi vista ou que não se lembravam de quando 
foi trabalhada na formação inicial. Entre os que declararam lem-
brar-se da temática indígena em seus cursos de formação ini-
cial, é frequente a referência pontual e limitada do tema. Alguns 
exemplos: entre os professores de história, disseram ter visto a 
temática apenas ao estudarem o período do Brasil colonial; os 
professores de geografia, ao abordarem questões relativas ao 
conceito de territorialidade ou temas mais gerais sobre a rela-
ção entre sociedades e meio ambiente; um professor de biolo-
gia disse ter tido uma disciplina eletiva sobre saberes indígenas 
e africanidade (tem menos de cinco anos de magistério), e os 
pedagogos disseram ter tido contato com a temática em disci-
plinas específicas, como a disciplina antropologia e educação, 
mas, segundo a maioria dos professores, mesmo nesses espaços 
disciplinares a temática indígena aparecia de forma muito limi-
tada, pois, como especificamente reclamou uma das professoras 
entrevistadas, “só diziam para não reproduzir preconceitos, mas 
não diziam como fazer!” Os demais professores, de outras áreas 
disciplinares, disseram lembrar-se de ter visto a temática, mas 
não citaram informações específicas (RUSSO; PALADINO, 2016, 
p. 909).

Futuramente, possa-se trazer o que seria a crítica à epistemologia ocidental e ao 
pensamento abissal proposto por Santos (2007) de um pensamento pós-abissal, ca-
racterístico na desconstrução deste abismo, uma nova forma de lidar com o mundo 
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por meio da experiência. Por mais que se apregoe um discurso de incorporação 
da diversidade, no final as práticas não acompanham esses discursos. Portanto, os 
colonizados veem o mundo do ponto de vista do colonizador, sendo assim, é mais 
difícil sair dessa condição de colonizado do que se imagina.

Portanto, a importância de pesquisas na área de formação de professores que 
contemplem a temática das relações étnico-raciais se consolidam no fato de que o 
“Reconhecimento requer a adoção de políticas educacionais e de estratégias peda-
gógicas de valorização da diversidade, a fim de superar a desigualdade étnico-racial 
presente na educação escolar brasileira, nos diferentes níveis de ensino.” (BRASIL, 
2004, p.3).

PROBLEMA DE PESQUISA (E/OU HIPÓTESE E/OU OBJETIVOS)

Esta pesquisa tem como objetivo geral apresentar e analisar as temáticas das 
pesquisas presentes nos pôsteres da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pes-
quisa em Educação, publicados no período de 2008 a 2018, no sentido de refletir 
sobre presença das relações étnico- raciais nessa produção acadêmica.

Os objetivos específicos apresentados foram baseados nas questões expostas 
durante o desenvolvimento desta pesquisa, sendo:

a. Verificar e apresentar a quantidade de trabalhos nos GT’s que con-
templem a temática escolhida;
b. Analisar a relação entre os conteúdos estudados nos GT’ s e a for-
mação de professores na temática relações étnico-raciais.

Feitas essas considerações esse trabalho buscou responder à seguinte questão: 
a temática das relações étnico-raciais está presente nas pesquisas dos Grupos de 
Trabalho sobre Currículo e Formação de Professores da ANPEd ou somente no Gru-
po de Trabalho em Educação e Relações étnico-raciais?

METODOLOGIA

O estudo compreende a perspectiva de pesquisa qualitativa, de natureza aplica-
da, pois “objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução 
de problemas específicos.” (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p.35). Propõe-se assim, 
apresentar os pôsteres científicos da ANPEd publicados no período de dez anos 
(2008-2018), que indiquem produções sobre a temática do ensino de história e 
cultura africana, afro-brasileira e indígenas nos diferentes âmbitos da educação 
básica.

A abordagem nesta pesquisa foi realizada considerando os trabalhos acadê-
micos de três destes grupos: Formação de professores, Currículo e Educação e 
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relações étnico-raciais e se ostrabalhos compreendiam a temática das relações 
étnico-raciais nos últimos dez anos, contemplando assim a vigência das Leis n 
o10.639/2003 e n.o 11.645/2008 que dispõem sobre o Ensino de Cultura e História 
Indígena, Afro-brasileira e africana nos âmbitos da educação básica. Observa-se 
ainda, que os encontros para apresentação de trabalhos acadêmicos da ANPEd 
aconteceram a cada dois anos, em diferentes regiões do país.

Como o caráter da pesquisa qualitativa este estudo utilizou-se do método de 
pesquisa bibliográfica, pois de acordo com Fonseca (2002) esse tipo de pesquisa se 
faz por meio de levantamentos em textos, livros e artigos que já estão publicados 
para recolher conhecimentos prévios para responder a questão problema apre-
sentada.

[...] não se pretende encontrar milhões de textos sobre um con-
ceito genérico, mas encontrar informação precisa e relevante 
relacionada a um tema de pesquisa, em quantidade razoável a 
fim de que possa ser lida e analisada durante parte do tempo de 
realização de uma pesquisa. (GALVÃO, 2010, p.2).

Portanto, compreende-se que há limitações ao escolher um recorte específico 
nessas plataformas e que para isso, também foi escolhido o repositório de traba-
lhos da ANPEd, na modalidade de apresentação de pôsteres, o que indicou traba-
lhos em andamento, ou seja, não apresentaremos os resultados desses trabalhos, 
e ainda estão divididos por Grupos de Trabalho (GT’s) de diferentes temáticas.

O estudo iniciou-se pela coleta de dados no início de 2019 e a organização do 
material, tendo como diretriz inicial alguns fichamentos, levantamento de dados 
e temas para facilitar a leitura e revisão. Tendo esses processos como referências, 
buscamos no banco de dados da biblioteca digital da ANPEd as amostras de pôste-
res disponibilizados pelo site.

Nesse período de 2019, o site disponibilizava os pôsteres apresentados nos 
Grupos de Trabalho, com isso, realizamos a busca em cada GT priorizando o recorte 
temporal de 2008 a 2018, porém observamos que dentro desse recorte encontra-
mos disponíveis apenas os pôsteres datados em: 2008, 2013 e 2015.

Contamos com o universo total desses pôsteres, nos seguintes grupos de Tra-
balho: Formação de professores, com vinte e dois pôsteres; Currículo e Educação, 
com dezenove pôsteres e, por último, o grupo de relações étnico-raciais resultou 
em dezesseis pôsteres também no mesmo recorte temporal.

Escolhemos o Grupo de Formação de professores e Currículo refletindo a partir 
do sociólogo francês, Pierre Bourdieu (2000), sobre o campo científico ser um lugar 
de lutas e que essas são desiguais, pois as correntes de pensamento no campo lu-
tariam para serem hegemônicas e a autoridade desse campo lutaria pela verdade 
imposta nele.

O campo acadêmico seria um em que as ideias políticas apareceriam e lutariam 
pelo seu reconhecimento, ou seja, quem no campo reconheceria ser a autoridade? 
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Isso resultaria de relações de poder, isto é, quanto maior o índice de poder mais no 
centro do campo e considerado autoridade você estaria.

Portanto, a partir do movimento de criação do Grupo de Formação de profes-
sores que seria um dos mais antigo da Associação, sendo sua fundação datada em 
1984 e da criação do Grupo de Trabalho sobre Currículo, datado de 1986. Pode-
ríamos considerar o Grupo de Trabalho sobre educação e relações étnico-raciais 
criado em 2001, como o que Bordieu (2000) denominou de a margem do campo, 
pois seria uma possibilidade de se rebelar dentro do campo, porém, quando você 
entraria em disputa pelo campo, a margem se reconfiguraria se transformando em 
um novo campo, sendo assim, seria preciso aprender as estratégias de sobrevivên-
cia desse campo e quais suas regras, suas disputas.

RESULTADOS E ANÁLISE

A partir dos trabalhos apresentados pelos Grupos de Trabalhos, buscou-se sinte-
tizar alguns temas e enfoques priorizados pelos acadêmicos, dividindo em cinco: 1) 
Reflexões sobre políticas públicas e educação, resultando em dezessete trabalhos; 
2) Práticas e processos educativos, resultando em quinze trabalhos; 3) Identidades 
e narrativas, resultando em dez trabalhos; 4) Reflexões sobre o processo de for-
mação de professores, resultando em nove trabalhos e, 5)Diversidade e cultura, 
resultando em oito trabalhos. Abaixo apresentamos os resultados com o enfoque 
no tema proposto pelo trabalho.

REFLEXÕES SOBRE POLÍTICAS E EDUCAÇÃO

No caso das reflexões sobre políticas públicas, nota-se que a temática sobre a 
educação das relações étnico-raciais apareceu no trabalho de Braga (2008) do Gru-
po de Trabalho sobre currículo que refletiu sobre a avaliação nacional da educação 
básica nas escolas municipais indígenas focando no ensino e aprendizagem dessa 
população considerando as diferenças culturais. Compreendeu-se que o trabalho 
apresentou uma crítica ao pensamento ocidental, conforme Santos (2007) ao 
mostrar que esse pensamento não incorpora a diversidade e se reflete nas práticas 
e nos discursos. Outro ponto importante para se destacar é sobre o que indicou 
Monteiro (2010) sobre as reivindicações de políticas públicas para a população 
negra partirem da sociedade civil, no caso da Lei 10.639/2003 culminaram pela 
pressão do Movimento Negro, o que dentro dessas pesquisas

apresentadas na ANPEd, a temática se refletiu no GT-21.
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PRÁTICAS E PROCESSOS EDUCATIVOS

Nesse aspecto, chama à atenção a pesquisa de Novais e Cicillini (2013) do GT 12 
sobre Currículo, por apresentarem a pesquisa sobre como as práticas escolares de 
professoras representavam o negro pelo estereótipo de submissão. Do GT- 08, te-
mos Carvalho (2013) que apresenta o teórico dos Estudos Culturais, Homi Bhabha, 
para pensar sobre o conceito de tecno- curricular em sala de aula. Müller (2015), 
sobre a temática da educação e relações étnico- raciais precisaria partir da educa-
ção e do currículo retratando diretamente na formação de professores, pois sem a 
compreensão acerca da história da população negra, perpetuam-se os estereótipos 
dessas populações, negra e indígenas, em sala de aula.

IDENTIDADES E NARRATIVAS

Dentre os Grupos de formação de professores e currículo a temática sobre 
educação e relações étnico-raciais acerca do processo das identidades e narrativas 
não apareceu. Esse fato leva à reflexão, a partir das indagações de Muller e Coelho 
(2013) sobre a importância da presença dessa temática não ser restrita apenas à 
população negra ou indígena, pelo contrário essa temática diz respeito a todos os 
brasileiros.

Sendo assim, essas identidades e narrativas de negros, negras e indígenas, per-
tencentes à comunidade escolar, não se mostraram contempladas nas pesquisas 
apresentadas, da mesma forma que as reflexões acerca das discriminações raciais 
e os processos de construção dessas identidades refletidas nas escolas.

REFLEXÕES SOBRE O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES

Sobre esse tema, as pesquisas do Grupo de Trabalho sobre Currículo de Macha-
do e Castro (2008); Santos e Silva (2008) questionaram que é preciso repensar al-
gumas lacunas presentes na formação de professores, dentre elas a educação e 
relações étnico-raciais.

Conforme Russo e Paladino (2016) apresentaram em sua pesquisa, há uma de-
fasagem da temática indígena entre os professores pesquisados, sendo que apenas 
aqueles que tiveram contato com a temática na pós-graduação, assim enfatizamos 
a importância da formação continuada realizavam atividades em sala de aula.

No caso de Cruz (2013) do Grupo de Formação de Professores pode-se indi-
car uma mudança teórica ao refletir sobre o processo de formação de professores 
acerca da presença do teórico Stuart Hall, considerado como um dos fundadores 
da corrente teórica denominada de Estudos Culturais e Pós-coloniais. Indicando 
assim, a importância conforme Silva e Tobias (2016) trouxeram sobre o contato, 
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durante a formação, com os autores que discutiram sobre as relações étnico-ra-
ciais na sociedade.

DIVERSIDADE E CULTURA

Essas pesquisas apresentaram a temática sobre diversidade e cultura escolar 
que se aproximam do princípio da “consciência política e histórica da diversida-
de” (BRASIL, 2004) presentes nas Diretrizes curriculares nacionais para educação 
das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e 
africana, pois refletem acerca do papel da diversidade e cultura em sala de aula 
imbricada no cotidiano escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou a apresentação das pesqui-
sas disponibilizadas na base de dados da Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Educação (ANPEd), pois de acordo com o site os Grupos de Trabalho 
são instâncias de aglutinação e de socialização do conhecimento produzido pelos 
pesquisadores na área de educação. Escolheu-se a modalidade de pôsteres que in-
dicassem a temática da educação dasrelações étnico- raciais, com o recorte tem-
poral do período entre 2008 a 2018, pois este contemplaria as Leis n.o 10.639/2003 
e a no. 11.645/2008.

Ao fazer essas apresentações, verificou-se que o assunto sobre educação e re-
lações étnico- raciais prevaleceu nas pesquisas publicadas pelo Grupo de Trabalho 
21 que congrega no nome essa própria temática. Permitindo assim, que a questão 
desta pesquisa fosse respondida, mostrando que é o GT 21 o principal responsável 
por difundir esse conteúdo nos pôsteres investigados.

Dada à importância desse tópico, torna-se necessário o desenvolvimento de 
formas de agilizar a presença da temática sobre educação e relações étnico-raciais 
nos espaços acadêmicos, de formação inicial e também de pós-graduação.

Nesse sentido, a utilização do recurso de levantamento acerca da produção 
acadêmica em educação permite a reflexão sobre a educação e relações étnico-ra-
ciais estarem presentes nesses espaços, pois considera-se que as Leis 10639/2003 
e 11645/2008 possibilitariam uma oportunidade de se repensar a construção do 
negro e do indígena na educação no âmbito escolar básico e que seu conteúdo per-
passaria, portanto, da educação infantil até o ensino superior. As pesquisas apre-
sentadas apontam que esse repensar pouco aparece nos estudos de formação de 
professores e currículo.

A formação deve habilitar à compreensão da dinâmica sociocul-
tural da sociedade brasileira, visando à construção de represen-
tações sociais positivas que encarem as diferentes origens cul-
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turais de nossa população como um valor e, ao mesmo tempo, 
a criação de um ambiente escolar que permita que nossa diver-
sidade se manifeste de forma criativa e transformadora na supe-
ração dos preconceitos e discriminações Etnicorraciais. (BRASIL, 
2004, p.26).

Silva (2018) demonstrou que o problema não está na falta de leis e políticas pú-
blicas para o desenvolvimento de uma educação e relações étnico-raciais, mas sim, 
no modelo de sociedade que predomina, logo, esse modelo que invisibiliza as dife-
renças étnico-raciais, estereotipa essas diferenças e discrimina sem fundamentos.

Como os autores citados sobre a formação e a temática das relações étnico-ra-
ciais percebeu- se a invisibilidade do conteúdo constatado nos Grupos de Formação 
de Professores e Currículo, o que aponta para a urgência de uma reformulação 
pensada nessa superação epistemológica no campo da produção de conhecimen-
to.

A baixa quantidade de pesquisas que abarcam o assunto possibilita o questio-
namento se a formação desse pesquisador em educação não mantém sua raciona-
lidade, seu conhecimento e sua relação social no âmbito da exclusão, se camuflan-
do diante dos discursos de inclusão, diversidade e cultura. “Assim a ideia de um 
universalismo que seria capaz de unificar todas as diferenças culturais e sociais, 
que busca ajustar ensinamentos, comportamentos, escolhas a um padrão que des-
considera, deprecia realidades, especificidades, experiências que dão significados 
a modos peculiares de ser e viver multicultural como a brasileira.” (SILVA, 2018, p. 
138).

A pós-graduação incentivaria dentro dos dois grupos de trabalho (08 e 12) 
uma formação do pesquisador neutro e universalista, não contextualizando seu 
momento político e histórico em que se situa seu estudo. Talvez, no Grupo de 
Trabalho 21 a proposta para seus pesquisadores seja uma formação relacionada à 
questão da filosofia africana e do "pensamento neutro" e universalista. Não é papel 
dessa investigação indicar se as pesquisas desses dois grupos não demonstraram 
indagações e questões relevantes para a educação, mesmo porque a educação 
abrange diversos temas para estudos, porém a transversalidade poderia auxiliar 
para que nessas Evidencia-se ainda, que não foi foco dessa pesquisa refletir aqui 
a ausência de pesquisas sobre outras questões como gênero, intolerância religio-
sa, pessoas portadoras de necessidades especiais,

dentre outros, uma sugestão de tópico a ser desenvolvido em estudos futuros.
Compreende-se que o limite da pesquisa se deu por falta de acesso total aos 

pôsteres e trabalhos apresentados nas reuniões bianuais da Associação, pois como 
já justificado, o site passa por reformulações, o que foi insuficiente a nossa com-
preensão sobre as pesquisas apresentadas até o período sinalizado neste estudo 
investigações aparecessem conteúdos invisibilizados nesses pôsteres pesquisados.
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EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-
RACIAIS: A AUTOFORMAÇÃO COMO 
ESTRATÉGIA DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR E 
DA PROFESSORA NA PERSPECTIVA DE UMA
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

Jussara Santana de Araújo
Iris Verena Oliveira

INTRODUÇÃO

O significado e o valor da minha escrita 
é medido pela maneira como me coloco no texto 

e pelo nível de nudez revelada.[...]
Nunca vi tanto poder para motivar e 
transformar os outros como aquele 

presente na escrita das mulheres de cor. 
(ANZALDÚA, 2000).

Em 1980, Glória Anzaldúa destina uma carta para as “queridas mulheres de cor 
que escrevem”. No texto, a autora tenta imaginar como essas mulheres estão vi-
vendo no momento da escrita e ao formular este artigo disponibilizamos mais um 
cenário de escrita protagonizada por mulheres negras. Concordamos com Anzal-
dúa, quando ela diz que não é fácil escrever, ainda assim precisamos atravessar 
as dificuldades porque nossa escrita é potente, ela transforma os outros, ela tem 
valor, tem poder.

Partimos do convite do chamado de Glória Anzaldúa para iniciar este artigo que 
resulta do movimento de pesquisa construído no Mestrado Profissional em Educa-
ção – MPED/UNEB, aciona narrativas de professoras e professores como possibili-
dade de formação, pois entendemos que essas trajetórias podem contribuir para 
uma educação na perspectiva antirracista, atravessada pela escrita de si.

Propomos um debate sobre autoformação como estratégia de formação em 
exercício, que trata das relações étnico-raciais na escola e aciona a autobiografia 
como dispositivo formativo a partir da escrita de si, trazendo para o centro do 
debate autores/as que dialogam com as possibilidades de formação de professo-
res/as. CARVALHO (2008), PEREIRA (1996). O debate sobre educação antirracista 
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atentando para o acúmulo de discussões sobre as relações étnico- raciais a partir 
de textos clássicos e contemporâneos,(GOMES, 2017; BARROS, 2015 e MUNANGA, 
2004) a partir do conceito de diferença (DELEUZE, 2002), propondo uma aborda-
gem pela narrativa autobiográfica como dispositivo metodológico, no percurso da 
escrita de si. (DERRIDA, 2009; PIMENTEL JUNIOR, 2009, BUTLER, 2017)

A educação antirracista pode ser pensada a partir de vários marcos, escolhemos 
partir da Lei 10.639/03, dialogando com os estudos pós-coloniais que subsidiaram 
as pesquisas sobre as relações étnico-raciais no âmbito educacional, onde as re-
lações de desigualdades disseminadas histórico-socialmente são ressaltadas Tais 
estudos evidenciam que a escola pública nasce sob a predominância de interesses 
contrários ao acesso da população negra à instituição escolar no século XIX, aliada 
às teorias racistas que influenciaram o pensamento sobre a escola com um modelo 
educacional de matriz eurocêntrica, significando que apesar de os indivíduos ne-
gros estarem na escola, não foram incluídos através da educação. Zelinda Barros 
afirma que a permanência na escola enfrentava vários obstáculos como a condição 
de pobreza, o despreparo dos/as professores/as e o trabalho infantil. Apesar do 
peso dos obstáculos, a autora considera que “a escolarização da população negra 
neste período possa ser entendida como acesso à educação é ausência de conteú-
dos que contemplem a história e cultura da população negra,  recém promovida à 
condição de cidadã.” (BARROS, 2015, p.74)

Nas primeiras décadas do século XX, diante da situação de exclusão educacional 
as alternativas foram criadas pelos/as próprios/as negros/as através de fundações 
de instituições pedagógicas próprias, de cunho educativo como a Frente Negra Bra-
sileira (1933) que manteve uma escola noturna (Liceu Zumbi dos Palmares) voltado 
para o ensino primário, secundário e comercial dos seus sócios (BARROS, 2015). 
Neste cenário a ideologia da mestiçagem era amplamente fortalecida na década 
de 1930 e transformada em ideologia estatal por Getúlio Vargas. O mito da demo-
cracia racial fez com que o conhecimento crítico sobre as relações étnico-raciais 
permanecesse à margem da escola. O mito da democracia racial se fortalece nas 
escolas, tomando como base autores como Gilberto Freyre, que preconiza a har-
monia nas relações étnico-raciais na sociedade brasileira, sem o questionamento 
da origem das desigualdades. Como pontua Nilma Lino Gomes, tal pensamento 
reafirma a igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independentemente 
de marcadores de raça/etnia, o que evidencia a relação entre as teorias racistas e o 
imaginário social que perpassam práticas pedagógicas na escola.

O pensamento racista brasileiro vem sofrendo reelaborações 
de acordo com o movimento da sociedade. Estudos na área da 
Sociologia e Antropologia demonstram a influência dessas teo-
rias no pensamento brasileiro. Sendo assim, é importante que 
os educadores e as educadoras reflitam, discutam e atentem 
para a influência dessas teorias no pensamento educacional. 
Essa presença ainda é tão forte que foi possível percebê-la nos 
depoimentos das professoras entrevistadas e no discurso da es-
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cola. As teorias racistas apontam para diferentes representações 
do “ser negro” presentes na sociedade brasileira, as quais conti-
nuam ativas no discurso e na prática das professoras até os dias 
atuais. (GOMES, 1999, p.71-72)

Nilma Lino Gomes é citada na maioria das produções acadêmicas que abordam 
a educação antirracista a partir da análise da construção de identidades de todos 
os que fazem a escola. As pesquisas realizadas por Gomes sobre raça, gênero e 
educação no contexto escolar denunciam situações de preconceito e discrimina-
ção. Em 1996, numa investigação realizada na rede pública da cidade de Belo Ho-
rizonte, Gomes considerou que a pesquisa revelava uma ideologia racial presente 
no cotidiano da escola, que não foi formulada ou desenvolvida pelos/as professo-
res/as e alunos/as unicamente, ela está presente no desenvolvimento da carreira 
docente, desde o curso do magistério, passando pelos centros de formação, pelo 
curso de pedagogia, até a licenciatura. (GOMES, 1996 p.69).

Durante a pesquisa, Gomes ainda constatou um quadro relativamente preocu-
pante, a relação de professoras negras com o processo de manutenção de este-
reótipos na construção de sua identidade racial e profissional, sinalizando para a 
emergência do desmonte do discurso racista introjetado por essas mulheres, pre-
sente nas suas falas, que inconscientemente sejam recorrentes nos seus discursos. 
Aníbal Quijano (2005) refere-se à colonização do saber e do poder, uma vez que a 
ideia de raça foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação 
impostas pela conquista. Sobre a colonialidade do saber, é importante refletir so-
bre o eurocentrismo, fenômeno responsável pela exclusão dos saberes afro-brasi-
leiros da educação:

A elaboração intelectual do processo de modernidade produziu 
uma perspectiva de conhecimento e um modo de produzir co-
nhecimento que demonstram o caráter do padrão mundial de 
poder: colonial/moderno, capitalista e eurocentrado. Essa pers-
pectiva e modo concreto de produzir conhecimento se reconhe-
cem como eurocentrismo. (QUIJANO, 2005, p. 126)

Essa dominação fez emergir um sentimento de subalternidade implicado nos 
discursos proferidos nos espaços escolares, explicitamente identificados nas falas 
de professores/as, alunos/as e familiares, reforçando uma lógica de dominação. 
Quando Quijano se refere à colonização do saber, apresenta a Europa numa posi-
ção de poder privilegiada para legitimar e difundir conhecimentos, não só no Brasil, 
mas em demais partes do planeta. Este processo de colonização do saber tem um 
arcabouço ideológico na teoria da mestiçagem, como dispositivo mantenedor da 
ideologia racista que reverbera nas instituições educativas, pois “a ideologia ra-
cista, seja em sua forma ou dissimulada, tem sido historicamente alimentada por 
segmentos expressivos da intelectualidade brasileira e reverbera nas instituições 
educacionais de distintos níveis”. (BARROS, 2015, p.76)
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No imaginário social, a escola, a nível universal, tem como função difundir co-
nhecimentos, porém, no que tange ao conceito de colonialidade de poder, esse 
conhecimento tem característica hegemônica e eurocentrada. Munanga (2006) 
afirmou que no Brasil se desenvolveu um modelo racista universal, onde “a misci-
genação lhe oferecia o caminho para afastar a diferença ameaçadora representada 
pela presença da raça e da cultura negra na sociedade”, convocando para um mo-
vimento de afirmação de identidade negra e, consequentemente provocando uma 
educação inclusiva. Munanga abre um debate para a necessidade da construção de 
uma identidade racial e/ou cultural que não se mistura com a identidade dos ou-
tros, e isso só pode ser feito através da força mobilizadora dos movimentos negros, 
que passam a exigir o reconhecimento de sua identidade racial/cultural para lutar 
por políticas que transformem a realidade do povo negro.

AUTOFORMAÇÃO: A AUTOBIGRAFIA  
COMO RECURSO FORMATIVO

Um galo sozinho não tece uma manhã: 
ele precisará sempre de outros galos. 

De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro; 
de um outro galo que apanhe o grito
 que um galo antes e o lance a outro; 

e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem 

os fios de sol de seus gritos de galo,  
para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. 
(João Cabral de Melo Neto, 1966)

A preocupação sobre o desenvolvimento de uma pedagogia na perspectiva das 
relações étnico-raciais intensificou-se nas escolas e universidades, após a aprova-
ção da Lei 10.693/03. No campo da formação docentes, questionou-se as diretrizes 
para na formação inicial, ainda no curso de Licenciatura, com denúncias sobre o 
processo formativo. Ao tempo em que defendemos a necessidade de reformula-
ções curriculares que enfatizem a luta contra o racismo na prática educativa de 
professores e professoras defendemos um olhar atento ao arcabouço dos constru-
tos pessoais1 que permeiam as concepções dos/as professores/as, dando margem 
para a possibilidade de uma formação em exercício que aponte para a efetivação 
de uma educação antirracista a partir da reflexão acerca das suas práticas, da sua 

1 Teoria elaborada por George Kelly (1991) concebe o ser humano como um cientista que 
constrói e modifica os seus conhecimentos e hipóteses de acordo com a sua experiência.
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vida pessoal e profissional, dos conhecimentos e envolvimentos que ultrapassam 
o âmbito acadêmico.

O uso da autobiografia, ou das narrativas de si, como instrumento de formação 
de professores a partir das suas memórias, vem sendo discutido na abordagem re-
flexiva objetivando uma mudança na prática pedagógica. Contudo, quando usadas 
na perspectiva de reflexão do processo de aprendizagem, tem como expectativa a 
automotivação para uma mudança, mas se essa mudança não ocorrer, a narrativa 
de si perde a sua objetividade. Porém, percebem-se nas narrativas autobiográficas 
presentes nas pesquisas citadas, durante a revisão sistemática, uma potência que 
vai além da função autorreguladora, ela pode agregar ao debate sobre a educação 
antirracista a partir das histórias de vida dos professores e professoras em seu 
processo formativo. Para tanto, podemos levantar alguns pontos essenciais para 
este debate: a defesa de formação específica para o trato das questões étnico-ra-
ciais, concomitante a autoformação como possibilidade de formação continuada, 
provocando um debate sobre a autobiografiacomo recurso formativo, provocando 
um debate no campo metodológico, que será enfrentado aqui a partir do conceito 
de otobiografia de Jaques Derrida (2009) e a escrita de si, de Judith Butler (2017).

A formação docente sob a perspectiva da autoformação foi o caminho trilhado 
para esta pesquisa por apresentar dois conceitos relacionados: auto (in) e forma-
ção, pressupondo uma formação que transcende o individual, mas numa concep-
ção subjetiva, na relação com o outro e com as questões ambientais, políticas, so-
ciais de sua trajetória profissional, a priori. Por isso, propomos tratar a formação a 
partir da relação, do encontro, do signo e do afeto (DELEUZE, 2010). Uma formação 
que se abre para a experiência e para a escuta.

Considerando a autoformação como apropriação do aspecto formativo que 
confere ao professor e à professora autonomia da formação continuada, partimos 
para o debate sobre o método a ser utilizado para este fim, no qual o docente tem 
o lugar central no seu processo formativo. Para tanto, defendemos o uso das nar-
rativas autobiográficas como uma metodologia de relevância para o campo educa-
cional, no qual a trilha da investigação é estabelecida a partir de si. Nesse processo, 
o movimento de pesquisa não se limita a construção de cenários que possibilitam 
a coleta de dados e informações, coadunando com as proposições dos mestrados 
profissionais em educação, a proposta interventiva realizada envolve ações forma-
tivas, que por sua vez geram as narrativas com as quais dialogamos como exercício 
investigativo.

Tomamos o conceito de “otobiografia” de Jaques Derrrida para destacar a im-
portância de dar ouvidos às vivências de professores/as. Para ele, só artificialmen-
te podemos separar um texto da vida de seu autor. O escrito é a verdade do autor 
e, portanto, de seu texto. Não adquire pelo fundamento último da exposição, mas 
pelo sentido interno dado ao dito. O texto que Derrida profere numa Conferência 
na Universidade de Virgínia (Charlottesville), em 1976 alusivo à Independência dos 
Estados Unidos fala sobre vida e morte, direcionando o aspecto da mortalidade 
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através da escrita de si. Numa metáfora entre o biológico e o biográfico, Derrida, 
afirma que o autobiográfico está relacionado à descrição para si mesmo: “esse 
relato que enterra a morte e salva o salvo como imortal, ele não é autobiográfico 
porque o signatário conta sua vida, o retorno de sua vida que passa como vida e 
não como morte; mas porque essa vida ele a conta para si, ele é o primeiro senão 
o único destinatário da narração”. (DERRIDA, p. 41)

Para Derrida, há todo um jogo entre o que houve e o que se ouve, entre o que 
há e o que é dito, entre o que é dito e o que penetra no ouvido e entre o que é ou-
vido e o que é simbolizado. Otobiografia significa ouvir a biografia, ouvir a história 
de vida de uma pessoa. Há uma relação entre quem fala e quem escuta, quem es-
creve e quem lê, entre quem viveu e quem contempla. Na pesquisa autobiográfica 
firma-se uma aliança, uma espécie de acordo, pois não se pretende uma coleta de 
dados, mas uma busca de significados, de uma intencionalidade. É com esse res-
paldo que Silas Borges Monteiro, em 2004 empregou o conceito de otobiografia de 
Derrida e transformou em método nas pesquisas em educação ao analisar proces-
sos formativos no curso  de licenciatura em Pedagogia. Para ele

ouvir a história da vida de uma pessoa, neste contexto, não é 
mera captação acústica, mas busca de significados nos textos 
autobiográficos. Para ouvir as vivências, o ouvinte não pode ser 
passivo, sem intencionalidade. Antes, deve procurar a vida que 
pulsa nos textos e, principalmente, “captar melhor o que quer 
essa vida ouvida” (MONTEIRO, 2004, p.73)

De acordo com Monteiro, ouvir a história de vida é procurar a vida que pulsa 
nos textos, e antes de mais nada, ouvir as vivências é estabelecer diálogos que 
procura mostrar as possibilidades e os limites da escrita otobiográfica, por isso o 
empenho em ouvir as vivências toma aqui o caráter de método. O que conduzirá 
todo o texto é a metáfora da escuta. Otobiografia permite aproximações para além 
dos tratamentos estatísticos, das análises de discurso, das tabulações de recorrên-
cias ou outros procedimentos que o sejam. “Não se procuram as recorrências, pois 
só com elas é que podemos dar tratamento estatístico. Abro-me às diferenças, ao 
intempestivo, à assinatura.” (MONTEIRO, 2007, p. 481)

Monteiro, mediado pela filosofia de Nietzsche, aciona o conceito de “vivência” 
como experiências orgânicas, pois por meios das vivências nos tornamos o que so-
mos. As vivências produzem conceitos, pensamentos, ideias, por isso é necessário 
ouvir a vida, enquanto busca identificar os sintomas, “estes que são contadas e 
analisadas, por acreditar que são elas que nos patenteiam os valores e os saberes 
construídos ao longo do processo formativo.” (MONTEIRO, 2012, p. 83).

Outro autor que contribuiu para a formulação da proposição metodológica da 
pesquisa foi Pereira. (2004) Ele afirma que ao viver afetamos e somos afetados por 
tudo o que está vivo e que constitui a subjetividade do sujeito. Para ele, a subjetivi-
dade do sujeito é trabalhar um limite que não pode ser impeditivo, pois
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um sujeito-pessoa é um território existencial que, limitado por 
uma contingência, responde a uma representação que ele se faz 
do que ele mesmo vive. Esse sujeito, enquanto autor do mundo, 
também se representa o que vive, enquanto vive. Essa represen-
tação que ele se faz acaba por tornar-se a matriz do seu olhar. 
(PEREIRA, 2004, p.44)

A ideia de Pereira se concentra em achar caminhos nos processos de forma-
ção de professores, caminhos que contribuam para relevar a formação profissio-
nal indissociada da produção da subjetividade. Onde as memórias acionadas ul-
trapassem os limites do espaço escolar porque a nossa construção social, cultural 
impacta no que somos como profissional, e respondemos com nossas ações num 
movimento contaminado pelo que somos, ainda que existam limites em nossa pos-
sibilidade de dar relato, como nos ensina Judith Butler.

Corroborando com Pereira, Pimentel Júnior (2018) e Sá; Carvalho (2016) de-
fendemos a ideia de que não há um dispositivo qualquer que seja capaz de formar 
uma identidade específica de professores, não só a identidade única não é possível 
como é indesejável (PIMENTEL JUNIOR, 2018, p.13), por isso convocamos a auto-
formação como dispositivo discursivo- formativo por excelência, visando implicar 
os sujeitos em seus próprios processos formativos, sempre mediados pelo encon-
tro com os infinitos contextos vivenciados (SÁ; CARVALHO, 2016).

A potência das narrativas autobiográficas ficou latente no diálogo com profes-
sores/as de História que colaboraram com a pesquisa, acionando algumas narrati-
vas para este texto a fim de potencializar a escrita de si como dispositivo formativo. 
Como professoras, começamos a pensar em episódios que atravessaram nossas 
trajetórias profissionais, que não foram lidos a partir dos referenciais teóricos que 
conhecíamos no momento da formação inicial e continuada, observações que for-
mulamos nesse momento, provocadas por lembranças, como a que foi vivenciada 
em sala de aula, logo após a chegada de Diego, na unidade escolar em que traba-
lhava.

Em uma aula do segundo ano de Ensino Médio, após uma con-
versa sobre a sociedade colonial a turma estava em silêncio fa-
zendo o exercício proposto  com a utilização do livro didático. 
Lembro que de repente, o silêncio foi quebrado por vozes mas-
culinas no final da sala, que chamavam atenção e cobravam uma 
posição diante da situação que estacam expondo: um aluno, 
afro-indígena, recém-chegado à escola naquela semana, esta-
va passando batom com a ajuda de um espelho emprestado da 
colega. A escola recebia, naquela época, estudantes de uma al-
deia indígena na modalidade de Ensino Médio.  Uma população 
que passou por um processo de miscigenação muito forte com 
a chegada dos negros fugidos dos engenhos da Zona da Mata, 
se estruturando uma geração afro-indígena na aldeia Pankara-
ru. Os estudantes do sexo masculino, não aceitavam o fato de 
que outro homem estivesse em sala de aula passando batom. 
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Não pela questão disciplinar, mas pela questão da sexualidade 
e de raça/etnia. Quando nos murmúrios dos argumentos que 
me pressionavam para uma tomada de decisão, eu ouvia ex-
pressões como ‘além de índio, é gay’, ‘nem sabia que tinha índio 
gay’, ‘e quem disse que ele é índio? Com esse cabelo?’ ‘Profes-
sora, pode isso?’ ‘A senhora não vai fazer nada?’ Olhei para o 
fundo da sala, diretamente para Diego, que tinha chegado de 
São Paulo, com uma postura mais afirmativa em relação à sua 
sexualidade, lindo, com um espelho na mão e um brilho labial 
na outra, esperando também a minha reação. (Depoimento da 
professora Jussara)

Ao apresentar a lembrança sobre a situação vivenciada em sala de aula, des-
tacamos a necessidade de tomada de decisão: O que fazer? Em que momento 
durante a formação inicial a professora ou o professor fui preparada/o para lidar 
com essa situação? Contudo, há nesse movimento a obrigação da resposta. Como 
professora, de que forma poderia proceder? Derrida (1990) vai dizer que situações 
como a destacada são momentos de aporia de urgência, isto é, um momento de 
indecisão, e dentro desta aporia da indecibilidade o sujeito é capturado por um 
espaço onde as normas de ensino (universais) falham diante das particularidades 
do momento. Num instante de hesitação, no qual os discursos formativos normal-
mente circulam, eles falham porque estou numa situação e num momento singu-
lar. Há um número infinito de hesitações nas interações diárias na sala de aula, às 
quais os/as professores/as devem responder:

Passei por isso e tantos professores e professoras também já 
devem ter passado ou passarão e fui tomada pela obrigação de 
responder ao outro, de agir contemplando uma decisão no epi-
sódio de Diego e assim o fiz: Me lembro de levantar , espichar o 
pescoço direcionando o olhar para o fundo da sala e perguntar 
com um tom mais grave: “Êpa, o que tá acontecendo aí para tan-
to barulho?” E prontamente veio a resposta: “A gente quer sa-
ber se isso pode na hora da aula?” apontando para Diego, que, 
com o brilho labial numa mão e o espelho na outra, de pernas 
cruzadas, tinha congelado a imagem no momento que me cha-
maram a atenção. Ele também esperava a resposta.
Levantei e me dirigi ao fundo da sala, chamei Diego, pedi que 
pegasse o brilho  e me acompanhasse até a porta e que os ou-
tros retornassem às suas atividades mantendo o silêncio neces-
sário para aquela tarefa. Na porta da sala, o interpelei: “ -Meu 
filho, você chegou agora, vem de uma realidade que já natura-
lizou e aceita sua forma de se sentir bem, mas aqui vai preci-
sar começar tudo de novo. Sua turma ainda não está preparada 
para você, mas podemos começar a fazer alguns ajustes. Quan-
do quiser passar um batom, um brilho vá ao banheiro, lá tem 
espelho e não vai incomodar ninguém, evite fazer isso durante 
a aula”. Ele me respondeu “Tudo bem”, guardou os objetos e 
voltou para seu lugar.Retornei à sala aliviada por ter resolvido a 
situação, agradando a gregos e troianos, quando a voz de Diego 
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rompe com o silêncio e com a minha estabilidade profissional: 
“Olha aí gente, na sala não pode para não incomodar, né profe?” 
Balancei a cabeça afirmativamente. “Ouviram né, meninas? Não 
pode! Ninguém! Né, profe?’ Realmente, ninguém!”. (Depoimen-
to da professora Jussara)

Aquele instante fez parte de um processo formativo, único, singular, finito, com-
pleto,  mas instável. Ana Maria de Carvalho (2008) classifica estes instantes como 
“experienciações” porque acontecem nas relações e se tornam experiências pelas 
características da singularidade,  por serem distintas, por ocorrem em um espaço-
-tempo. Se essa situação ocorresse hoje, com o respaldo da pauta da diversidade 
em que hoje me posiciono, certamente conduziria de outra forma, mas naquele 
momento, eu só tinha uma ideia, a de não ofender nem a Diego ou à turma, contri-
buindo para a permanência de uma sala de aula fundada na homogeneização, sem 
olhar para as diferenças.

As experienciações espaço-temporais se tornam singulares, ecológicas, telúri-
cas e, particularmente, estéticas. Singular, pois distinta do que aconteceu antes e 
do que veio depois; ecológica, pois há sempre uma relação homem/meio ambien-
te; telúrica, pois conjuntiva no sentido da formação de um todo entre o experi-
mentador e a coisa experimentada; estéticas, pois perceptiva. (CARVALHO, 2008, 
p. 166-167) Quando propomos a narrativa autobiográfica como um recurso sig-
nificativo para a formação do professor e da professora o interesse é aprofundar 
uma autorreflexão sobre si próprio, sobre seu entorno e sobre as práticas sociais 
nas quais ele/ela está engajado/a. Nesse contexto, a pesquisa-ação é vista como 
estratégia de autoformação, não somente como um procedimento. Pereira (1996) 
também considera que a formação do professor resulta não apenas de um trei-
namento específico, numa instância acadêmica, a ideia de que a pessoalidade e a 
professoralidade doa professor andam juntas, isto é, ser professora é uma alterna-
tiva, uma saída que o sujeito constrói a fim de realizar um projeto emergente em 
sua subjetividade.

A escrita possibilita esse encontro com o outro por que na disposição da cons-
trução do relato de mim, vou ao encontro do outro em busca de existencializa-
ções, na medida em que me narro e na tentativa do exercício de ação performática 
butleriana, até mesmo na etapa de formação inicial. Num encontro com professo-
res de História, abriu-se um debate interessante sobre a abordagem das questões 
étnico-raciais e a ausência, ou a superficialidade dele na faculdade. O professor 
Cássio fez a seguinte consideração:

(...) e na faculdade a gente nunca discutiu isso, sabia? A facul-
dade de História, a gente nunca parou para discutir isso, muito 
pelo contrário, na pós uma professora negra dizia muito que era 
‘mimimi’, que não existia racismo no Brasil... Então tive profes-
sor assim, negro mesmo, que dizia que não, que não existe pre-
conceito no Brasil (Depoimento do professor Cássio)
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Cássio fez uma ressalva em relação à formação inicial, esta em que se observa 
um distanciamento das questões raciais presentes no chão da escola, para as quais 
deveríamos ser formados. Ao afirmar que existem práticas de reprodução do ra-
cismo ou uma ausência desse debate na formação inicial, reafirma a questão que 
Gomes (1996) já denunciava na década de 1990, que as teorias racistas apontam 
para diferentes representações do “ser negro” presentes na sociedade brasileira, 
as quais continuam ativas no discurso e na prática das professoras até os dias atu-
ais, emergindo a necessidade de mais estudos e a observância de um aporte forma-
tivo que aponte para uma nova perspectiva de formação de professores.

Os/as outros/as professores/as participantes da pesquisa, ressaltaram que na 
formação inicial e continuada, o conhecimento hegemônico prevaleceu sob a tute-
la do eurocentrismo, sua episteme e sua lógica. Como escapar da estrutura colonial 
do saber apontada por Quijano? Cássio afirma:

[...], no Twitter eu escrevi uma vez, uma pessoa muito gentil 
veio na minha dm no privado, né, e pediu pra eu corrigir. Eu fui 
lá, corrigi, e me desculpei. Então nunca mais eu cometi o erro. 
Mas por exemplo, denegrir, eu usei essa palavra. Mas em rela-
ção mesmo, por exemplo, tinha muita piadinha de negro, né, em 
relação ao negro, eu já ouvi muito e achava a coisa mais natural. 
Então, fui conhecendo pautas do movimento negro, fui conhe-
cendo um pouco mais da questão do racismo estrutural, tudo 
isso que hoje mesmo, se acontecer eu corto na mesma hora. Em 
alguns momentos eu não cortava porque eu não enxergava isso. 
Eu não via isso como tanto problema. Até porque é interessante, 
né? (Depoimento do professor Cássio)

Podemos observar na conversa com o professor Cássio uma forte marca do ra-
cismo estrutural, esse que é exteriorizado nas atitudes extremas e naquelas tidas 
como não tendo nenhum caráter de ofensa a exemplo das piadas que depreciam o 
negro, encontrado implicitamente ou até mesmo explicitamente nos argumentos 
dos profissionais da educação, presente na mídia e que culturalmente invadem 
o imaginário profissional dele e de tantos outros professores dessa região. Essa 
naturalidade de um racismo exteriorizado implícito nas piadas que fazia com seus 
colegas negros é impactada pela aproximação com o Movimento Negro, ou com as 
pautas deste movimento.

Munanga reforça a importância do papel dos movimentos negros contemporâ-
neos que buscam construir uma identidade negra a partir das especificidades deste 
grupo, porque “essa identidade passa pela sua cor, ou seja, pela recuperação de 
sua negritude física e cultural” (MUNANGA, 2008, p. 14). Deleuze vai dizer que não 
é porque estamos juntos que faz como  que nós sejamos os mesmos. Proximidade 
não é identidade. A identidade é uma convicção e a diferença é deixar de sermos 
os mesmos. (DELEUZE, 2010).
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Deixar de “ser nós mesmos” é um processo que pode transformar a nossa visão 
acerca das coisas e nos movimentar para um novo sentido para uma educação an-
tirracista. Cássio vai chamar esse conceito deleuziano de conscientização:

Depois que passei a ser professor, né, mas assim,bem mais novo 
eu replicava essas piadas, replicava porque tenho mitos amigos 
negros também, assim, seu achava a coisa comum porque até 
eles mesmo replicavam isso, entendeu? Quando a gente passa a 
ter um pouquinho mais de consciência, começa a ter... [sic] É por 
isso que eu digo, eu acho que conscientização é tudo, à vezes a 
pessoa tá falando nem por maldade, às vezes é o costume ali. 
Quando você  para pra pensar, diz opa! Não é legal falar esse 
tipo de conversa. Hoje eu fui corrigido porque eu usei a palavra 
denegrir, então quando ouço as pessoas falando denegrir eu vou 
lá e corrijo: ó não faça isso porque está favorecendo um discurso 
racista. Eu falo muito isso hoje com meu filho. Eu tenho certeza 
que meu filho na adolescência não vai fazer as coisas que meu 
o pai dele fez,  né. E é assim, não era uma coisa por maldade, 
pra tentar atingir, a questão é que todo mundo ali fazia, né. Por 
exemplo, algumas falas machistas, por exemplo, né?Vai do meio 
que você vive ali, depois que você começa a estudar e pesquisar, 
você vê que não é por aí não. Tem que combater esse tipo de 
coisa, mesmo. Hoje eu combato, porque tenho essa consciência 
(Depoimento do Professor Cássio)

Evawilma é professora de Arte e História de uma escola indígena e índia Panka-
raru. Como não foi criada dentro da aldeia, se considerava uma índia “desaldea-
da”2, esse foi o termo que utilizou nos primeiros relatos. Porém, a afetação descrita 
por ela chamou-as de encontros na sua constituição como mulher indígena e pro-
fessora de História.

Guardo na memória alguns encontros que considero muito im-
portantes na minha constituição como professora: o primeiro é 
com os cheiros da minha infância, e um deles era o aroma da 
umburana de cheiro que, ao nascer do sol, invadia minha ances-
tralidade, atravessando as brechas das janelas do meu quarto, 
quando meu pai, índio Pankararu, fumava seu campiô3 na calça-
da de fora, porque minha mãe proibia esse ritual dentro de casa. 
É a partir desse cenário e cheiro e luz que entro num percurso de 
descobertas e afirmações a partir da condição que hoje me re-
serva: índia, negra, ‘desaldeada’, mas que preserva as tradições, 
resistindo a qualquer forma de violação e desrespeito. (Depoi-
mento da professora Evawilma)

2 Expressão não mais utilizada foi substituída por índio que não reside no território. Nesse 
caso, optei pela fidelidade do texto narrativo da professora.
3 Cachimbo da tradição Pankararu.
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Nesse contexto narrativo, podemos ver que é preciso um encontro com algu-
ma coisa que nos afete positivamente, seja pelo cheiro da umburana no fumo do 
campiô (Evawilma) ou pelo encontro com as pautas do movimento negro (Cássio). 
São encontros subliminares que conduzem para ativar as reflexões acerca do que 
fizemos ou pensamos e o que podemos ou não fazer a partir desta afetação.

O que essas narrativas apontam, para Deleuze e Guattari (1992) é a sensação de 
um devir, que implica no “tornar a ser”, e os devires são fenômenos de dupla cap-
tura, isto é, quando alguém ou algo se transforma, aquilo em que ele se transforma 
muda tanto quanto ele próprio, numa espécie de ciclo a partir da visão que temos 
desta transformação, pois o artista “é mostrador de afectos, inventor de afectos, 
criador de afectos, em relação com os perceptos ou as visões que nos dá. Não é 
somente em sua obra que ele os cria, ele os dá para nós e nos faz transformar-nos 
com ele, ele nos apanha no composto”. (DELEUZE; GUATTARI, 1992, p. 227- 228). 
Essa transição de um estado a outro, pode ser boa ou ruim, mas o que se confirma 
com as narrativas apresentadas neste recorte da pesquisa é que algo se transfor-
ma e a partir da visão do que nos transformamos e só podemos perceber quando 
nos encontramos com nós mesmos, como o que se reflete na fala de Evawilma:

Tive um encontro com uma mulher que marcou este percurso 
de forma bem diferente. Quando minha filha nasceu pré-matu-
ra, os médicos orientaram que deveria estar com ela em local 
fechado, sem contato com outras pessoas. Meu pai, com sua 
sapiência, dizia que ela deveria tomar banho na bica e ser ben-
zida por Diva. É nesse momento que enfrento a minha mãe, que 
sempre me negou  a espiritualidade indígena e se contrapôs à 
cultura do meu pai. Um fato relevante quando minha mãe re-
presenta a anulação de uma cultura, a negação de identidade 
e a imposição de um processo histórico-cultural no qual ela foi 
educada, e procurei Diva, a personificação da fé e da cultura. Ela 
me fez entender espiritualmente. Todos os dias minha filha era 
banhada na bica, aplicada argila vermelha no seu corpinho frá-
gil, e toda quarta-feira, antes do pôr-do-sol, Diva rezava. Ela foi 
o diferencial na minha concepção de formação e formatura, mi-
nha formação como sujeito e formatura como profissional. Com 
ela aprendi que a natureza tudo nos dá e simbolicamente nesse 
encontro percebi a força dos quatro elementos: água, terra, fogo 
e ar. (Depoimento da Professora Evawilma, 2020)

Neste relato podemos destacar vários elementos formativos, mas vou ressaltar 
três: o pai, D. Diva (a benzedeira), e a mãe da professora. O conhecimento ances-
tral explícito na sabedoria do pai, que mesmo coibido em sua manifestação cultural 
através da negação imposta pela mulher, apresentou um lado da história que não 
é contada na escola, assim como não era discutida dentro de sua própria casa. Mas 
guardou pra si, e no momento que teve a oportunidade de ser ouvido, atravessou 
a vida pessoal e profissional de Evawilma através do banho na bica sagrada para 
o povo Pankararu. A pedagogia da resistência presente na postura desse pai e no 
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fato de “nesse momento (...) enfrento a minha mãe, que sempre me negou a espi-
ritualidade indígena e se contrapôs à cultura do meu pai”.

A mãe surge também como um elemento formativo, e pode ser interpretado 
como um afeto negativo pelo fato da professora atribuir à mãe a negação de sua 
identidade na expressão “minha mãe representa a anulação de uma cultura, a ne-
gação de identidade e a imposição de um processo histórico-cultural no qual ela 
foi educada”. Ela é um reflexo de uma ausência de políticas educacionais que não 
invisibilizou os conhecimentos dos povos tradicionais, impondo uma política edu-
cacional excludente, baseada em princípio de inferioridade étnica.

E por fim D. Diva, que com sua reza, atravessa o contexto formativo de maneira 
positiva e assertiva, está muito claro na fala da professora quando afirma que “ela 
foi o diferencial na minha concepção de formação e formatura, minha formação 
como sujeito e formatura como profissional”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao propormos a autoformação como formação em exercício para uma educa-
ção antirracista através da autobiografia, tentamos entrelaçar os fios narrativos 
para tecer uma trama do processo formativo dos/as professores/as. Como nos 
alertou Anzaldúa em sua carta, escrever não é fácil, porque narrar a si mesmo para 
outra pessoa exige de cada um/a o exercício de estar  se constituindo durante o 
processo desta narrativa. Nos vários fios que formaram essa trama, percebemos 
que na possibilidade de uma proposta formativa que nos aproxime das questões 
étnico-raciais, as narrativas pressupõem um encontro consigo mesmo a partir das 
memórias de suas trajetórias, sejam pessoais ou profissionais.

Perceber-se como professor e professora nas dimensões social e subjetiva é to-
mar consciência da própria historicidade e os processos transformadores na cons-
tituição do ser professor/a. Dessa forma, compreendemos que o diálogo com as 
de narrativas tem amplas possibilidades no campo da formação docente, para a 
compreensão acerca da urgência de uma educação antirracista. Defendemos que o 
estudo com narrativas autobiográficas tem o potencial de transformar ainda, e de 
modo expressivo, a forma como percebemos a formação em exercício.

Nesse sentido, o relato autobiográfico proporciona encontros que conduzem 
para ativar as reflexões do que fizemos e do que pensamos, e o que podemos o não 
fazer a partir deles para a construção de um olhar diferenciado para as relações 
étnico-raciais na escola.
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TERRITORIALIDADE E ANCESTRALIDADE: 
EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA E O 
DIÁLOGO COM OS PRESSUPOSTOS DO
ENFOQUE DECOLONIAL
Sílvia Regina Teixeira Christóvao

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas as sociedades passaram por diversas transformações so-
ciais, econômicas e culturais. Tais transformações tem modificado o modo como 
às pessoas se identificam e se relacionam em sociedade. A temática desta pesquisa 
se relaciona com a educação e as formas que o processo de ensino pode assu-
mir no contexto da singularidade territorial quilombola. Os quilombolas trazem o 
território que fala, a história oral é a possibilidade encontrada aqui para escuta e 
reprodução dessas singularidades.

O início do século XX esteve marcado pelo debate em torno da regularização 
de territórios quilombolas, mais especificamente no cenário rural do Brasil dentro 
do contexto de modernização, iniciado com a colonização. O quilombo estudado, 
constituído durante o período escravista, nos dias atuais está em contexto confli-
tante, pois parte de seu território encontra-se sobreposto devido à criação e imple-
mentação dos Parques Nacionais, Aparados da Serra e da Serra Geral, criados em 
1959 em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul sendo ampliado em 1972, abran-
gendo as terras quilombolas.

O reconhecimento do direito a titulação assegurado pela Constituição Federal 
de 1988 ocorreu após um debate profícuo, intermediado por diversas organiza-
ções, Movimento Negro Unificado, Pastoral da Terra e alguns parlamentares que 
travaram diversas discussões diante da definição estabelecida no artigo 68. Este 
destaca o conceito remanescente de quilombo, de quem é, e quem pode receber 
o título, ter o direito assegurado das respectivas terras. Porque, não basta pensar 
apenas na titulação das terras que foram de seus ancestrais, mas também no cam-
po da cultura, identidade e territorialidade. Seria necessário pensar no presente, 
as formas como as pessoas se relacionam como o seu passado, como elas se veem, 
como identificam sua ancestralidade e como pressupõem o quilombo como me-
mória do passado.

Como meio democrático, o decreto (4.887/2003) tornou possível à autodeter-
minação dos próprios membros das comunidades. Porém, esse mecanismo que 
surgiu dessa forma, na intenção de favorecer o reconhecimento da identidade, 
novamente vai esbarrar em obstáculos, exemplo disso está na consonância dos 
grupos, na reação conservadora dos grandes latifundiários que detêm a maior par-
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te das terras brasileiras, resquícios das capitanias hereditárias e das sesmarias que 
estiveram presentes no início da colonização do Brasil, posteriormente da lei de 
terras em 1850.

A educação e o acesso à escolarização são direitos pensados e buscados entre 
os afro- brasileiros, desde a escravidão, tornando-se ponto central para alcança-
rem a emancipação. Porém, sabemos que esse processo muitas vezes foi negado e 
ainda é palco de muitas discussões.

Acredita-se, que uma proposta de educação pensada no contexto da singulari-
dade territorial quilombola, permitirá a efetivação de elementos transformadores 
e de reconhecimento da sua multiculturalidade oportunizando aos membros dessa 
comunidade segurança e autonomia.

É no quadro dessas ideias que se situa este estudo, que tem por base a pesquisa 
qualitativa, utilizando-se a história oral como metodologia interpretativa, além da 
revisão da bibliografia. Os principais referenciais são: algumas das contribuições 
dos teóricos do grupo “Modernidade - Colonialidade”, que buscam um mundo me-
lhor e um projeto epistemológico novo. Está  centrado nas contribuições do soci-
ólogo porto-riquenho Ramón Grosfoguel; do filósofo argentino Enrique Dussel; do 
sociólogo peruano Aníbal Quijano; do semiólogo e teórico cultural argentino-nor-
te-americano Walter Mignolo; da linguista norte-americana radicada no Equador 
Catherine Walsh, do filósofo porto-riquenho Nelson Maldonado Torres, do antro-
pólogo colombiano Arturo Escobar, entre outros. Estes intelectuais da América La-
tina dialogam dentro de uma perspectiva decolonial, cujo perfil tem um caráter 
heterogêneo e transdisciplinar.

Para pensarmos sobre quilombos buscamos referencias no militante, intelec-
tual, historiador e sociólogo, jornalista e cientista social Clovis Moura; Kabenge-
le Munanga, antropólogo brasileiro-congolês, é uma das principais referências na 
questão do racismo na sociedade brasileira. A professora doutora e antropóloga 
Ilka Boaventura Leite para dialogar sobre quilombos na atualidade, José Maurício 
Arruti; Miguel Arroyo; Nilma Nilo Gomes referente à educação escolar quilombo-
la. Boaventura Sousa Santos (2010) para pensar sobre a descolonização do saber. 
Maria Cecília de Souza Minayo para conceituar a pesquisa qualitativa. O diálogo 
com a história oral realizado com José Carlos Sebe Bom Meihy; Marieta de Morais 
Ferreira e Janaina Amado. A intervenção e a coleta de dados da pesquisa concre-
tizaram-se na comunidade de remanescentes de quilombos São Roque situada na 
Região Sul do Brasil, extremo Sul de Santa Catarina e Norte do Rio Grande do Sul.

CONTEXTUALIZAÇÃO E RECONHECIMENTO DO QUILOMBO 
SÃO ROQUE

A formação do quilombo São Roque ocorreu espontaneamente, na maioria das 
vezes os escravizados desciam os campos de Cima da Serra com consentimento 
do senhor para cultivar roças fora da estância. O espaço de São Roque apresenta 
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uma série de particularidades, que, na época, possibilitaram o processo de terri-
torialização. Sendo assim, ali poderiam desfrutar da liberdade cerceada e de certa 
autonomia, por estarem distante do jugo de seus senhores.

Embora a formação desse Quilombo tenha se realizado dessa forma, parafra-
seando Munanga (2006) em toda história da escravidão ocorreram lutas e tenta-
tivas de organização, marcadas por atos de coragem, que caracterizaram o que 
se convencionou chamar de “resistência à condição de cativos”. As formas dessa 
resistência variavam da insubmissão às condições de trabalho, as revoltas, organi-
zações religiosas, fugas, e aos chamados mocambos ou quilombos. Moura (1988) 
também sinaliza nessa perspectiva, afirmando que “onde houve escravidão, houve 
resistências”. De acordo com Munanga (2006), os quilombos brasileiros constituí-
ram estratégias de oposição à estrutura escravocrata, pela implementação de ou-
tro modo de vida, com outra composição política na qual se encontraram os mais 
diversos tipos de oprimidos. Desse modo, os laços de solidariedade, de parentesco 
e o uso coletivo da terra formaram a base de sociedades que buscam livrar-se das 
formas desumanas de preconceitos, violência e de desrespeito a sua humanidade.

Portanto, entendemos que os quilombos que se instituíram ao longo do período 
escravista, não significaram somente um lugar para homens e mulheres que foram 
escravizados se estabelecerem, mas de organização e formação de um determina-
do tipo de sociedade. Tal como Munanga; Gomes (2006) afirmam que homens e 
mulheres não foram apenas submisso/as, mais vários/as deles/as rejeitavam viver 
sob o regime da escravidão e desenvolviam atos de rebeldia, de resistência e de 
luta contra esse sistema. A formação dos quilombos brasileiros construiu-se como 
uma unidade básica de resistência das populações negras, contra as condições de 
vida impostas pelo sistema escravista. Ressaltamos que depois de muitas lutas, 
apenas no início da década de 1980, o Brasil passou por mudanças substanciais, a 
reelaboração das emendas constitucionais ocorridas no final dessa mesma década 
foi uma delas, o Estado brasileiro assegura e reconhece oficialmente os direitos 
territoriais e culturais das comunidades auto-identificadas como remanescentes 
de quilombos.

Nas décadas seguintes, surge a Convenção 169 como instrumento de enfren-
tamento às violações aos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Poste-
riormente o decreto de (nº 4887, 2003), definiu os critérios que identificam essas 
comunidades. Porém, na atualidade, ainda percebemos um constante desrespeito 
por parte da sociedade e dos governos, muitas vezes descumprindo aquilo que 
determinam. Por isso, é de extrema importância que os povos tradicionais no caso 
aqui remanescentes de quilombos, saibam divulgar as violações sofridas aos ór-
gãos competentes que poderão contribuir com sua resolução e dar visibilidade in-
ternacional a essas questões.

Buscou-se com este trabalho, observar os caminhos percorridos com o intui-
to de compreender quais são as necessidades dos remanescentes do quilombo 
São Roque, para decidirem as melhores situações de existência, relacionando-as à 
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construção de situações específicas dessa comunidade quilombola. A educação es-
colar quilombola é uma delas. A narrativa de um dos entrevistados corrobora com 
esta afirmação. “A educação quilombola é especial, fundamental, a gente nunca 
poderia imaginar, um dia ter isso aqui dentro da comunidade” (Eliseu, entrevista 
em 28/07/2019).

As comunidades tradicionais têm meios próprios de enfrentar as dificuldades, 
valorizam aspectos distintos, a educação é parte fundamental nesse processo, as-
sim como as perspectivas emotivas e o fator relacional de cada pessoa com o seu 
território, com suas memórias e com a sua comunidade. De acordo com o decreto 
6.040 de 2007, o território que habitam são espaços indispensáveis para sua re-
produção econômica, social e cultural, sendo utilizados de forma permanente ou 
temporária.

O reconhecimento da comunidade quilombola São Roque iniciou-se no ano de 
2003, período em que as discussões e demandas foram impulsionadas por meio de: 
“Reivindicação pública da condição de comunidade remanescente de quilombos, 
quando entraram em contato com a legislação federal que reconhece os direitos 
sociais e fundiários aos remanescentes de quilombos” (BRUSTOLIM; FERNANDES; 
TEIXEIRA, 2006, p.135).

Nas palavras de muitos dos moradores da comunidade, o trabalho da pesqui-
sadora Cindia Brustolin, do Movimento Negro Unificado de SC, tiveram grande 
impacto nesse processo. As lideranças do MNU/SC constitui juntamente com os 
membros da comunidade uma base forte, tem enfrentado intensas lutas, desde 
a certificação pela Fundação Cultural Palmares. A regulamentação de suas terras 
ainda permanece em aberto na autarquia Federal do Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (INCRA).

Para realização desse artigo, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental. 
Minayo (1994) caracteriza a pesquisa qualitativa da seguinte forma:

Com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou 
seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, as-
pirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenô-
menos que não podem ser reduzidos à operacionalização de va-
riáveis (MINAYO, 1994, p. 22).

Podemos mencionar que este tipo de abordagem aprofunda-se no mundo dos 
significados das ações e relações humanas, não perceptíveis em equações médias 
e estatísticas.

Também buscamos a história oral como metodologia interpretativa, pois ela 
pode ser entendida como um instrumento capaz de contribuir para esta atividade 
de análise das memórias por intermédio das entrevistas realizadas com pessoas 
de um determinado grupo, envolvidas com temas de interesse para a pesquisa 
em desenvolvimento pelos profissionais das ciências humanas e sociais. Utilizou-se 
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também para este artigo as entrevistas semiestruturadas, gravadas. Participaram 
da pesquisa seis (06) membros da comunidade quilombola analisada. Foram entre-
vistadas duas mulheres, com idade de vinte sete anos (27) e a outra com sessenta 
anos (60). A média de idade para os homens regula entre 40 a 70 anos. As entrevis-
tas foram realizadas entre junho, julho e agosto de 2018, no quilombo São Roque. 
Não é nosso intuito aqui fazer um levantamento, ainda que de forma breve e es-
quemática, do uso sistemático de fontes orais na pesquisa histórica. Nosso intuito 
é a utilização das fontes orais como fonte de interpretação.

As historiadoras Ferreira e Amado (2006), nos trazem a concepção de que a 
história oral é entendida como:

Metodologia, pois remete a uma dimensão técnica e a uma di-
mensão teórica. Esta última evidentemente a transcende e con-
cerne à disciplina histórica como um todo. Ao discutir sobre o 
status da história oral, não obstante as diferenças ou posturas 
adotadas por pesquisadores, [...] é possível reduzir a três as 
principais posturas a respeito do status da história oral. A pri-
meira defende ser a história oral uma técnica; a segunda, uma 
disciplina; e a terceira, uma metodologia (FERREIRA; AMADO, 
2006, p. 12).

Assim, a história oral reconhece que as trajetórias dos indivíduos ou grupos 
merecem ser ouvidas, além disso, as especificidades de cada sociedade devem ser 
conhecidas e respeitadas. É uma atividade fundamental para o exercício de análise 
das informações a que se propõem neste artigo. Algumas falas dos entrevistados 
utilizadas neste artigo comporta a versão integral das entrevistas, com escrita in-
teligível, de modo que preserve o tipo de linguagem, particularidades do modo de 
falar da comunidade entrevistada, ou mesmo terminologias utilizadas pelos entre-
vistados. Não podemos esquecer que o texto elaborado a partir das entrevistas é 
matéria- prima e não informação elaborada.

PROJETO DECOLONIAL: CARACTERÍSTICAS E CONCEITOS

O projeto decolonial, não necessariamente o uso desse termo, mas já com um 
pensamento questionador perante os desmando do projeto de modernidade, per-
meava na tradição e nas reflexões de intelectuais negros. Em meados do século 
passado estas reflexões ganharam força em obras de diversos pensadores. É coe-
rente mencionar as reflexões de Frantz Fannon, “pele negra máscaras brancas” e 
“os condenados da terra” em que pontua que a luta contra a opressão no mundo 
colonial deve abranger a totalidade das condições em que a opressão se manifesta, 
considerando fatores psicológicos, contexto histórico e social, sistema político e 
econômico. É preciso decolonizar as nações, mas também os seres humanos. Deco-
lonizar é criar novas perspectivas, modificar fundamentalmente o ser, transformar 
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espectadores em atores da história . E outros autores como: Bell Hooks, W. E. B. Du 
Bois, Aimé Césaire entre outros tanto, já partilhavam dessas ideias.

Entendemos que o projeto de modernidade levou a colonização, a exploração 
e dominação de forma oculta aos povos da América ocasionaram profundas trans-
formações nas sociedades que aqui existiam. Porém, é coerente destacar que os 
povos que aqui estavam não  foram passivos, se opuseram diante do modelo de 
mundo e da cultura que lhes foi imposta.

Para Grosfoguel; Costa (2016) está para, além disso, a decolonialidade consis-
te também numa prática de oposição e intervenção, que surgiu no momento em 
que o primeiro sujeito colonial desse sistema implementado no mundo chamado 
moderno e colonial, se negou a aceitar os desmandos impostos pelo colonizador 
e “reagiu contra os desígnios imperiais que se iniciou em 1492”. (GROSFOGUEL; 
COSTA 2016 p.17).

Podemos constatar em diversas ações da comunidade pesquisada, a negação 
ao projeto de modernidade, na luta pelos direitos mais básicos, como alimentação, 
moradia, terra e educação, os quilombolas estão contestando as promessas da 
modernidade. Chamam-nos atenção, recordando que muitos ainda permanecem 
envoltos, nos emaranhados desse projeto.

A título de esclarecimento, o projeto de modernidade ocidental fundou-se sob 
a hegemonia eurocêntrica impondo sua racionalidade e seus pressupostos cien-
tíficos, históricos, filosóficos e linguísticos sobre todas as outras epistemologias 
e culturas dos povos que foram colonizados. Tais pressupostos contribuem para 
evidenciar os impactos da colonização, seja na política, na economia, e na cultura.

É importante destacar que, a decolonialidade, proposta por autores como 
Grosfoguel (2006), Dussel (1994; 2005); Quijano (2005); Mignolo (2007), não se 
constitui num projeto acadêmico que obrigaria aqueles que a adotassem a citar 
seus autores e conceitos chaves, nem se constitui numa natureza universal e ab-
sorta. Segundo os autores, se isso ocorresse, estaríamos  nos deparando com um 
novo colonialismo intelectual não mais da Europa, mas da América Latina. Mignolo 
(2007, p. 32) em sua afirmação argumenta que: “a colonialidade consiste então, 
em desvelar a lógica encoberta que impõe ao outro, a dominação e a exploração, 
uma lógica oculta que traz o discurso de salvação, o progresso, a modernização e 
o bem comum”.

Entendemos que o papel da decolonialidade é exatamente extrair o foco da 
violência que ao longo de séculos vem estabelecendo lugares e papeis sociais, di-
tando regras com o intuito de reforçar o projeto de modernidade, que fez com 
que interiorizássemos imagens distorcidas dos fatos e acontecimentos, fazendo de 
nós mesmos a partir dos discursos salvacionistas, como mostra Dussel (1994) nos 
sentindo-se culpados da nossa própria vitimação. “Para o moderno, o bárbaro tem 
uma “culpa” por opor-se ao processo civilizador”. Ou como nas palavras de Fanon 
(2008) de o ser e sentir-se “estrangeiro na própria terra”. Consistir em compelir-se 
a negar suas tradições, os valores culturais os saberes e fazeres dos seus ancestrais 
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em nome do projeto de modernidade europeia. Reconhecemos que existe uma 
diversidade de modos de vidas, de modos de pensar e de sentir e que o caminho 
científico moderno não é o único capaz de proporcionar esses novos modos de ver 
e sentir. A decolonialidade precisa acontecer em todos os espaços, aqui chamamos 
atenção para as áreas do conhecimento, pois caso ele permaneça da forma como 
vem selecionado e aplicado, tanto nas universidades quanto nas escolas básicas, 
continuará garantindo a posição hegemônica do modelo eurocêntrico, potenciali-
zando práticas que privilegiam a transmissão de saberes mínimos que são despeja-
dos fortalecendo a subalternização do outro.

EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: AS CONEXÕES COM A 
DECOLONIALIDADE

Nas duas primeiras décadas que anunciaram o século XXI, mais precisamente 
entre (2003 – 2014), o Brasil teve um significativo avanço referente às políticas 
públicas, voltadas à população negra. Tais políticas são referentes às reivindicações 
históricas do Movimento Negro que sempre esteve na luta por acesso e melhores 
condições de vida das populações negras. Não é o foco deste artigo, analisar como 
surgiram os processos de lutas dos movimentos para inserção das populações ne-
gras no processo de ensino aprendizado. Mas, Passos (2010, p. 61-62), nos oferta 
com sua pesquisa um amplo panorama desse processo, destaca que os cursos no-
turnos foram criados a partir do Congresso Agrícola do Rio de Janeiro, em 1878, 
no tocante ocorreu um extenso debate sobre a educação para livres e libertos no 
município da Corte, ficando estabelecido que esse processo tivesse validade nacio-
nal. Porém, na prática não se estendeu para as populações negras livres, tampouco 
para as que estavam sob o jugo do cativeiro.

Ainda, segundo Passos (2010) objetivo da educação, assim sendo, nesse ponto 
de vista, era contribuir para construir uma realidade social para o Brasil, na qual 
os negros eram apresentados como indispensáveis de serem correspondentes às 
novas relações sociais que começavam a se delinear.

No entanto, somente após séculos de lutas e reivindicações chegamos ao século 
XXI, com a criação e efetivação de algumas políticas públicas que visão reparar os 
danos infindáveis a que foram acometidas as populações negras no país. A pro-
mulgação da Lei nº 10.639/2003 (2003); a instituição das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004) e, em decorrência, do Plano Nacional 
de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Re-
lações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africa-
na (2009); a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial (2010); a implementação 
de políticas de ações afirmativas e cotas nas universidades públicas brasileiras; e 
a aprovação, de maneira unânime (2012), da constitucionalidade das ações afir-
mativas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Todas essas políticas foram com o 
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intuito de incluir as populações negras a direitos que no decorrer de séculos foram 
alijados, marcando uma mudança no processo histórico brasileiro referente às po-
pulações negras.

Desse modo, podemos mencionar que as políticas públicas e seus programas 
aproximam o Estado das comunidades quilombolas e ocupam um lugar fundamen-
tal no processo de reconhecimento e inserção das comunidades nos meios, econô-
micas, educacionais, culturais locais e sociais. Embora, muitas vezes, as políticas e 
seus programas custam a chegar, ou nem mesmo chegam a seus destinos e quando 
chegam, não têm o devido acompanhamento, tornando difícil sua permanência e 
eficácia.

Sabemos que é necessário assinalar, pois existe uma lacuna entre o que foi pro-
posto pelas políticas públicas aqui mencionadas, e a situação em que se encontram 
algumas comunidades quilombolas. Arruti (2008) argumenta que: o drama de on-
tem ainda é o de hoje: “como fazer com que leis tão progressistas se realizem na 
prática? Atualmente, contamos com muito mais controles sociais que os africanos 
e abolicionistas brasileiros do início do século XX” (p.21). Ainda segundo o autor, as 
organizações populares, os meios de comunicação e um governo formal compro-
metido com a democracia fazem com que as pressões para a realização dos direitos 
quilombolas sejam muito maiores hoje. Mas ainda assim, vivemos uma situação de 
insegurança dos direitos, isto é, uma situação na qual não temos certeza de que 
tais direitos serão efetivados (ARRUTI, 2008, p, 21).

Diante das incertezas mencionadas pelo autor, na comunidade estudada pre-
senciam-se avanços significativos, mas também o descaso e falta de articulação e 
comprometimento do setor público, mesmo com todas as melhorias já alcançadas, 
o processo de titulação de terras ainda esbarram nas restrições burocráticas do 
Estado. Ou seja, restringe e ao mesmo tempo legitimam, é base de instrumento 
para a garantia de direitos, visibilidade e recursos políticos.

Um ponto importante para destacar é a definição estabelecida pelas Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica 
que corroboram nesse processo estabelecendo que:

Uma proposta de educação quilombola necessita fazer parte da 
construção de um currículo escolar aberto, flexível e de caráter 
interdisciplinar, elaborado de modo a articular o conhecimen-
to escolar e os conhecimentos construídos pelas comunidades 
quilombolas. Isso significa que o próprio projeto político-- peda-
gógico da instituição escolar ou das organizações educacionais 
deve considerar as especificidades históricas, culturais, sociais, 
políticas, econômicas e identitárias das comunidades quilom-
bolas, o que implica numa gestão democrática da escola que 
envolve a participação das comunidades escolares, sociais e 
quilombolas e suas lideranças. Por sua vez, a permanência deve 
ser garantida por meio da alimentação escolar e a inserção da 
realidade quilombola em todo o material didático e de apoio pe-



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

552

dagógico produzido em articulação com a comunidade, sistemas 
de ensino e instituições de Educação Superior (BRASIL, 2012, p. 
26).

As diretrizes são de suma importância, pois até 2012, não havia definições espe-
cíficas para Educação Escolar Quilombola, tampouco que considerasse as especifi-
cidades das comunidades quilombolas e ainda que fomentassem um caráter inter-
disciplinar. Não podemos negar que estas políticas públicas representam avanços 
significativos na história da educação brasileira, especialmente na forma como se 
inseriram os afrodescendentes não somente na escola, mas na própria sociedade 
que, desde o final da escravidão, tentou definir um lugar de ausência e esqueci-
mento desse segmento.

Entretanto, encontramos fragilidades na Educação Escolar quilombola. Na co-
munidade estudada em relação às condições da arquitetura do espaço escolar, o 
uso de recursos didáticos que são escassos e não apropriados e a formação docen-
te, que precisa ser continua para que possamos desenvolver uma pedagogia que 
contemplem essa parcela da população brasileira que foi alijada do processo de 
ensino - aprendizado.

Concordamos com Carril (2017), que é preciso formular de uma proposta peda-
gógica para a educação quilombola, que está certamente necessita de pesquisas 
que levem em conta os saberes comunitários, que aja uma troca de informações e 
conhecimento entre diversas áreas. Que tal proposta, não poderá acontecer se não 
estiver embasada na interdisciplinaridade. Assim, torna-se necessário um diálogo 
constante entre as áreas do conhecimento das ciências humanas (sociologia, his-
tória, geografia, antropologia e outras ciências), das ciências da natureza (química, 
física e etnomatemática), da linguagem (Língua portuguesa, estrangeira, educação 
Física e Artes) e os saberes e fazeres das comunidades. A importância dessa troca 
de saberes para a elaboração de um currículo que leve em conta às especificidades 
de cada comunidade. É o que Boaventura Sousa Santos (2014), usou falar que será 
o “reencontro da ciência com o senso comum, pelo qual se transforma o senso 
comum com base na ciência constituída e no mesmo processo transforma a ciência 
por meio de uma ecologia dos saberes”.

Carril (2017) salienta que existe uma possibilidade de elaborar uma proposta 
que atenda as especificidades de cada comunidade, mas que “essa possibilidade, 
no atual momento, encontra limites nos diversos fatores dados pela própria cultu-
ra institucional e na organização das práticas pedagógicas nos cursos de formação 
de professores” (CARRIL, 2017, p. 554).

A proposta de Educação Escolar Quilombola pensada para a comunidade qui-
lombola São Roque, vem sendo refletida e aplicada com base em dois eixos temá-
ticos. A territórialidade, ancestralidade presente nas narrativas dos sujeitos, no 
intuito de construir metodologias que proporcionem aprendizagem tendo como 
base elementos referentes à realidade local da comunidade. Nesse sentido, é pre-
ciso fazer um exercício diário, ininterrupto para romper com um longo processo de 
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alienação e exclusão étnica e racial que se iniciou com a concepção da sociedade 
brasileira.

O ponto de partida para elaboração do projeto de educação escolar quilombola 
na comunidade São Roque, foi motivado pelo MNU, por membros da comunida-
de que foram alijados do processo educacional em determinado período de suas 
vidas, o retorno à sala de aula ocasionaria uma nova forma de se relacionar-se 
de não mais estar invisível diante da sociedade opressora. A narrativa da senhora 
Marlene corrobora como esta afirmação.

[...] imagina que nós depois de veio ia pensar que iria aprende, 
isso é uma coisa que até é impossível de dizer, porque a maioria 
das pessoas aqui são analfabetas. Tempos atrás, era muito difícil 
o ensino, era um ano dois e a pessoa já tinha que pegar a enxada 
e ir para roça, a maioria então, acabou não aprendendo (MARLE-
NE FOGAÇA, ENTREVISTA, 06/08/2019).

A narrativa da senhora Marlene Fogaça, descendente das três famílias que são 
à base da comunidade, nos faz pensar na importância da preservação da tradição 
oral, da identidade negra rural, da memória coletiva e da etnicidade como propa-
gadores da história quilombola por meio do processo de educação.

Segundo Ana Célia da Silva (2005),

A invisibilidade e o recalque dos valores históricos e culturais 
de um povo, bem como a inferiorizarão dos seus atributos mar-
cados, por meio de estereótipos, conduz esse povo, na maioria 
das vezes, a desenvolver comportamentos de auto rejeição, re-
sultando em rejeição e negação dos seus valores culturais e em 
preferência pela estética e valores culturais dos grupos sociais 
valorizados nas representações (SILVA, 2005, p. 22).

O projeto desenvolvido na comunidade tem contribuído para desconstruir es-
ses elementos destacado pela autora. Confirma-se com as narrativas dos entrevis-
tados.

[...] Sim, porque ali a gente não só aprende como aprende tam-
bém não só educação, ler, escrever, a gente aprende a conviver, 
mesmo que tu não gostes de determinada pessoa, você aprende 
a respeitar. [...] Assim, vai engrenando e tu vai pedalar junto para 
poder andar. (SIMONE DA ROSA, ENTREVISTA, 28/07/2019).

É nesse sentido a argumentação de Silva (2007) a educação quilombola precisa 
ser entendida como um processo amplo, que inclui a família, as relações de traba-
lho, o sagrado, as vivências cotidianas, os movimentos sociais e as associações das 
comunidades. Para tanto, a educação escolar quilombola precisa se desenvolver 
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como um espaço de diálogo a partir do contexto da comunidade para forjar os 
pressupostos curriculares, centrado no trabalho, na cultura, na luta pelo direito a 
terra e ao território. Do mesmo modo o currículo deve assegurar os conhecimentos 
e os saberes quilombolas, tratando sua própria história, formas de luta e resistên-
cia como fontes históricas e de afirmação da identidade quilombola.

A proposta de educação escolar quilombola que se desenvolve no quilombo 
São Roque, dialoga numa perspectiva interdisciplinar, com dois eixos temáticos: 
territorialidade e ancestralidade que norteiam todo o processo de construção de 
um currículo focado na educação quilombola, partindo dos pressupostos estabe-
lecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Dialoga com os pressupostos deco-
lonial e tem-se buscado uma proposta propositiva que venha desconstruir a forma 
hegemônica de se produzir conhecimento, considerando todas as formas de sabe-
res valida dentro do processo de ensino – aprendizado.

Então, no campo da educação, decolonizar significaria a educação centrada na 
acepção de sentido mais ampla e transformadora e construtiva. Que não venha 
somente denunciar, por isso que utilizamos o conceito decolonial e não descolo-
nial. Salientamos que o termo construtivo compreende a criação e a construção de 
novas condições sociais, políticas e culturais e de pensamento. Em outros termos, 
a construção de um olhar pedagógico que se projeta muito além dos processos de 
ensino e de transmissão de saber, uma pedagogia concebida como política cultu-
ral, envolvendo não apenas os espaços educativos formais, mas também as organi-
zações dos movimentos sociais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desse artigo, refletimos que decolonizar na educação é construir 
outras pedagogias além da hegemônica, ocupar novos espaços e elaboras novas 
maneiras de mediar conhecimento. Porém, para que essa prática ocorra precisa-
-se estar aberto e imbuído de conhecimento, que uma perspectiva de educação 
decolonial requer pensar a partir dos sujeitos subalternizados pela colonialidade, 
como índios, negros, mulheres, homossexuais e outros marcadores das diferenças 
contrapostas às lógicas educativas hegemônicas.

Decolonizar é muito mais do que apontar os enlaces coloniais, mas sim consti-
tuir outras formas de refletir e produzir conhecimento. Enquanto docentes, esta-
mos em um processo diário de desconstrução do pensamento e de nossas práticas, 
pois acreditamos que é possível construir uma pedagogia levando em conta todos 
os tipos de saberes e não apenas aqueles validados pelas ciências. Desse modo, 
salientamos que esta construção, junto a outras ações e ocasiões, permitiram o 
aumento do debate público e acadêmico referente à educação em comunidades 
quilombolas, contribuindo para a legitimação da entrada de seus saberes, culturas 
e tradições nas escolas, na perspectiva de rompimento com o que Mignolo (2003) 
intitulou de colonialidade do saber.
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Essa nova forma de construção do saber envolve práticas e expectativas sobre, 
a vida entendida em toda a sua complexidade, percepções dos elementos que for-
mam a nossa subjetividade e a da comunidade em que se está inserida. Sabemos 
que a educação exerce um papel emancipatório na vida dos sujeitos, desde que, 
ela seja uma educação crítica, anti-racista e que construa uma pedagogia descons-
trutiva e de resistência.
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RELATO E ANÁLISE DE EXPERIÊNCIAS 
EDUCACIONAIS EM UM PROJETO FORMATIVO 
VOLTADO À EDUCAÇÃO POPULAR A PARTIR DE 
NARRATIVAS DE VIDA
Cláudio Humberto Lessa
Nelson Nunes dos Santos Júnior
Ana Flávia Silva Pinto

INTRODUÇÃO

Nesta comunicação, analisamos trechos de narrativas de vida de trabalhadoras 
terceirizadas do CEFET-MG que participam do projeto do programa de extensão 
“A Escrita de Si Como Instrumento de Visibilidade para os Terceirizados do CEFET-
-MG”. Para este trabalho, escolhemos um corpus formado por excertos de relatos 
das trabalhadoras produzidos durante uma reportagem sobre a iniciativa, que foi 
ao ar pelo programa Balanço Geral, da TV Record. Sustenta as análises a premissa 
de que, ao narrar-se, o sujeito pode apropriar-se do poder de refletir sobre a pró-
pria vida, transformar aspectos de sua existência e reinscrever sua história na di-
mensão de um projeto, cf. Delory-Momberger (2009). O uso das histórias de vida, 
nas Ciências Humanas, representa uma corrente de pesquisa-ação que, desde os 
anos 1980, fomenta a inquirição de questões axiológicas, éticas e epistemológicas, 
cf. Pineau (2006). Dialogamos, igualmente, com Orofiamma (2008), entre outros 
autores.

A ESCRITA DE SI COMO INSTRUMENTO DE VISIBILIDADE PARA 
OS TERCEIRIZADOS DO CEFET-MG

A Escrita de si é um projeto formativo centrado em narrativas de vida proposto 
a trabalhadores (as) terceirizados (as) do CEFET-MG na modalidade de extensão 
universitária. O objetivo é o de levar os sujeitos a aperfeiçoarem suas habilidades 
de leitura e de escrita, a refletirem sobre suas trajetórias escolares e laborais, além 
de discutirem sobre diversos temas relacionados às desigualdades sociais contem-
porâneas, tendo como eixo estruturante aquelas geradas pelo racismo e pelo pre-
conceito. Embasa o projeto uma concepção de ensino-aprendizagem libertadora, 
sociocrítica dos conteúdos e transformadora, inspirada em Paulo Freire.

Embora essas pessoas estivessem, todos os dias, nesse ambiente universitário, 
há muito, não se sentavam em uma cadeira escolar, sendo que alguns deles não 
sabiam ler nem escrever. Diante desse cenário, foi proposto ao Departamento de 
Linguagem e Tecnologia (Deltec) que elaborasse  um curso de escrita. As aulas se 
iniciaram em fevereiro de 2019 e, desde então, olhando para dentro, demonstra-
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mos que é possível, e extremamente necessário, rompermos as barreiras institu-
cionais interpostas internamente. Em sua concepção, A Escrita de si foi pensada 
para proporcionar um olhar diferenciado acerca da métrica de letramento de su-
jeitos inseridos em seu espaço de trabalho, utilizando-se de ferramentas que a 
própria instituição emprega para a formação de seu público-alvo.

Ao inverter o processo, podemos empreender o registro de uma prática que, 
nada paradoxalmente, poderá servir de experiência para outras instituições de en-
sino.

PERFIL DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS QUE 
PARTICIPAM DO PROJETO

Os (as) servidores (as) que participam do projeto são terceirizados, na sua maio-
ria mulheres e negros (as), segundo levantamento realizado para inscrição dos par-
ticipantes no curso. Eles e elas trabalham nas áreas de limpeza e de serviços pesa-
dos. A idade dos (das) terceirizados (das) que participam do projeto vai de 20 a 69 
anos, e a média de idade do grupo é de cerca de 41 anos. Alguns (mas) moram em 
cidades próximas, na região metropolitana de Belo Horizonte e quase todos (as) 
possuem família dividindo a mesma moradia.

Foram coletados dados de 44 trabalhadores (as) do Campus I do CEFET-MG, 
que prestam serviço na instituição, em média, há 5,5 anos (Figura 1). A média de 
permanência no emprego é um indicador importante sobre a qualidade de um tra-
balho, em relação à remuneração. “Em mercados de trabalho muito competitivos, 
seja por causa do desemprego, seja em razão de excedentes de população com 
qualificação semelhante, os trabalhadores tenderão a valorizar a permanência no 
emprego atual. Logo, dependendo de onde se observa o mundo do trabalho, o 
tempo de emprego pode indicar tanto boa quanto má qualidade das ocupações.” 
(Cardoso, 2014)

A ideia ligada à crise de identidade, ao não reconhecimento dos sujeitos, dado o 
lugar que ocupam socialmente, têm sido temas de destaque nos estudos das Ciên-
cias Humanas e têm sido considerados elementos fundamentais para se pensar as 
relações que são estabelecidas na contemporaneidade. A terceirização influencia 
tanto na dinâmica desses servidores quanto na maneira como são representados 
no imaginário dos outros sujeitos com que convivem em seu local de trabalho. 
Essa forma de organização estrutural é tratada como uma prática cotidiana para 
as empresas, especialmente as do ramo privado. A terceirização objetiva aumen-
tar a produtividade e reduzir os custos com pessoal e encargos sociais, em cur-
tos intervalos de tempo (Costa, 2017). Contudo, os trabalhadores sofrem com a 
precarização das condições de trabalho, que aponta para os seguintes problemas: 
questões de segurança no desempenho das atividades laborais, regime de defini-
ção de férias, insegurança e instabilidade no emprego, baixíssimos salários, fraca 
organização sindical e baixa qualificação.



FIGURA 1: TEMPO DE TRABALHO NO CEFET-MG

Fonte: Projeto A Escrita de Si Como Instrumento de  

Visibilidade para os Terceirizados do CEFET-MG, 2018.

A maioria dos respondentes, cerca de 75% (Figura 2), não chegaram a comple-
tar o ensino médio, e o principal motivo para a interrupção nos estudos (Figura 3) 
é, em mais da metade dos casos, a necessidade de trabalhar. Aparecem, também, 
dificuldades como preconceito, falta de apoio familiar, problemas de saúde, côn-
juge e/ou filhos. Apenas uma pequena parcela não estudou por falta de interesse.

FIGURA 2: GRAU DE ESCOLARIDADE DOS RESPONDENTES

Fonte: Projeto A Escrita de Si Como Instrumento de  

Visibilidade para os Terceirizados do CEFET-MG, 2018.



FIGURA 3: MOTIVOS PARA EVASÃO ESCOLAR

Fonte: Projeto A Escrita de Si Como Instrumento de  

Visibilidade para os Terceirizados do CEFET-MG, 2018.

Ao refletirmos sobre os termos “má remuneração” e “má qualidade do traba-
lho”, é importante frisar que ambos não estão relacionados com capacidade, que 
é impulsionada por privilégios como a classe social e a cor. Ao serem indagados 
sobre o que os motivaria a estudar (Figura 4), cerca de 40% dos entrevistados res-
ponderam que intencionavam conseguir um emprego melhor; aproximadamente, 
50% gostariam de estudar almejando adquirir mais conhecimento e se manterem 
atualizados; e os restantes não pretendiam voltar a estudar ou não responderam 
à pergunta.

Dos interessados em conseguir uma carreira com melhor remuneração, 27% 
possuem ensino médio completo e 40% cursam ou já cursaram EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) em algum ponto anterior. Dos terceirizados que desejam mais 
conhecimento, 4% possuem ensino médio completo e 24% frequentam ou fre-
quentaram EJA em algum momento de suas trajetórias de vida.

FIGURA 4: MOTIVAÇÕES PARA ESTUDAR

 
Fonte: Projeto A Escrita de Si Como Instrumento de  

Visibilidade para os Terceirizados do CEFET-MG, 2018.
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Como se pode observar, as informações apresentadas pelas estatísticas, nes-
ta seção, sinalizam que os (as) trabalhadores (as) terceirizados (as) do CEFET-MG 
vivenciaram e vivenciam diversos tipos de desigualdade social que os impediram 
de permanecer em seu processo formal de escolarização, uma vez que a maioria 
relata que tiveram de interromper os estudos para trabalhar. Além disso, esses (as) 
sujeitos (as) , ao longo dos encontros dedicados às aulas e ao processo formativo, 
narraram que sofrem ou já sofreram algum tipo de preconceito e de discrimina-
ção relacionados a classe social, a funções exercidas, a questões de raça/etnia e a 
orientação afetivo- sexual. Vejamos, então, na sequência, como propusemos ativi-
dades que visaram refletir sobre tais desigualdades.

TRABALHADORAS TERCEIRIZADAS DO CEFET-MG E OS ATOS 
DE NARRAR-SE, (RE) APROPRIAR-SE DE SI E (RE) INSCREVER 
A VIDA EM UM NOVO PROJETO DE FORMAÇÃO

De maneira geral, ao longo do primeiro ano do projeto A Escrita de si, os (as) 
profissionais admitem que o projeto está fazendo diferença em suas vidas e que 
tem contribuído para um aperfeiçoamento em seus processos formativos, sobre-
tudo, para o aprendizado das habilidades de leitura e de escrita. Além disso, esses 
(as) sujeitos (as) relatam o quanto têm aprendido uns com os (as) outros (as) no 
que diz respeito ao desempenho das atividades laborais.

Tanto os professores colaboradores quanto alguns dos participantes admitem o 
quanto os debates acerca das desigualdades sociais têm contribuído para contras-
tar pontos de  vista  divergentes. Uma das participantes relatou traumas familiares 
e constatou o quanto teve de superar problemas até o presente momento de sua 
trajetória de vida. Em uma dinâmica, cujo objetivo era o de refletir sobre o texto de 
lei número 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de pre-
conceito de raça e de cor, foi pedido aos (às) trabalhadores (as) que escolhessem 
qual ou quais artigo (s) configurava (m) preconceito ou discriminação mais hedion-
do (s) e que relatassem experiências vividas por eles (as) ou por conhecidos (as). 
Alguns denunciaram até mesmo dificuldade de acesso à agência bancária situada 
nas dependências do Campus I do CEFET-MG.

Essas e outras experiências sinalizam o quanto a escrita de si, inserida em um 
processo formativo cotidiano, possibilita-nos conhecer melhor as dimensões só-
cio-históricas que determinam as subjetividades. Como pontua a pesquisadora 
Orofiamma (2008), o ato de narrar-se caracteriza-se como uma atividade psíquica 
que permite ao sujeito representar e interpretar o universo e os lugares que ele 
ocupa a partir de representações imaginárias. Trata-se de um processo pelo qual o 
sujeito encena uma dramaturgia pessoal e projeta uma figuração de si (conceitos 
da autora), revelando afetos positivos ou negativos, posicionamentos político-ide-
ológicos, crenças, valores éticos e morais. A atividade narrativa pode oportunizar, 
igualmente, autoreflexões que contribuam para que o indivíduo (re) construa-se 
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identitariamente e reinscreva sua história em novos projetos de vida, como nos 
mostra trabalhos de Delory-Momberger (2009).

Na sequência, analisamos trechos de uma reportagem, realizada pela TV Re-
cord1 sobre o projeto A Escrita de Si, a partir do exame de alguns índices de sub-
jetividade que parecem sinalizar o processo de auto-reflexão, de identificação/re-
conhecimento/conformação do sujeito a determinadas crenças e ideologias, ou o 
processo de resistência, no qual e pelo qual é possível que observemos o processo 
de re-inscrição da vida em novos projetos pessoais.

O ESPAÇO DOMÉSTICO, O PODER PATRIARCALISTA E A 
DIVISÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO SEGUNDO O GÊNERO

Além das desigualdades sociais sofridas devido à ideologia racista, identifica-
mos sinais de  uma identificação/introjeção/conformação das trabalhadoras às di-
visões do trabalho doméstico, determinadas e naturalizadas pela forma de poder 
patriarcalista2, como pode ser observado no seguinte trecho, extraído da transcri-
ção da entrevista com a TV Record:

1. Patrícia: ... comecei a trabalhar muito nova depois casei 
tive filho me limitei talvez seja oportunidade de estudar 
ou preguiça mesmo porque me tornei dona de casa ter 
de trabalhar estudar cuidar de filho ( carga ficou pesada) 
ficou pesada ... meu filho foi um dos motivos para me 
incentivar voltar a estudar eu tinha parado de estudar na 
quarta série quando ele começou a ir para escola que eu 
na quarta série que eu me vi na obrigação de ensinar o 
para casa não sabia... eu voltei a fazer o ENCEJA...o EJA... 
fiz o EJA até oitava série para mim saber o  que mais ou  
menos eu poderia ensinar para ele de para casa ...

Chamamos atenção para os elementos linguísticos sublinhados na passagem: 
“me tornei dona de casa... ter de trabalhar... estudar cuidar ... de filho” e “me vi na 
obrigação de ensinar o para casa”, que sinalizam uma conformação aos papeis de 
gênero. As dinâmicas, os debates e as produções das narrativas de si escritas, tan-
to das trabalhadoras quanto dos trabalhadores permitem-nos refletir sobre essa 
desigualdade de gênero e outras, que aparecem de forma muito contundente nos 
relatos e, via de regra, causaram muitas controvérsias e disputas de pontos de vista 
no espaço de sala de aula, momento no qual os professores colaboradores busca-
vam levar os (as) trabalhadores (as) a relativizarem seus posicionamentos a partir 
da discussão de textos motivadores sobre as desigualdades e diferenças.

1 Acesso à reportagem pelo link : https://noticias.r7.com/minas-gerais/balanco-geral-mg/
videos/cartas-viram- instrumento-de-alfabetizacao-a-distancia-22062020
2 Para refletir sobre a forma de poder patriarcalista, ancoramo-nos no conceito de espaços 
estruturais de poder de Boaventura Souza Santos (2006).
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Vejamos, finalmente, o que nos parece constituir índices de uma (re) constru-
ção identitária e de uma possível (re) inscrição das vidas que se narram em um 
projeto existencial...

(RE) APROPRIAÇÃO DE SI E (RE) INSCRIÇÃO DA VIDA EM UM 
PROJETO

Ambas as trabalhadoras entrevistadas expressam, com muita força, o poten-
cial dos processos formativos centrados em narrativas de vida para possibilitar 
aos sujeitos uma (re) apropriação de si, uma transformação de suas condições de 
existência nos planos pessoal e socioeconômico, como parecem indicar os trechos 
seguintes:

1. Claudete: ... esse projeto veio para melhorar... só para 
melhoras na minha vida... porque eu queria terminar os 
estudos e trabalhando .... os dois não dava ... agora já são 
conciliados a empresa e as aulas... (narrativa do repórter) 
estou pensando em voltar a estudar novamente... incenti-
vada por mim e pelo projeto... ( narrativa do repórter) eu 
me sinto mais capacitada... consigo dialogar com as pes-
soas... eu tinha uma certa timidez... aprendi a ler mais... e 
agora vou aprender informática... (narrativa do repórter) 

2. Claudete: muita gente que entrou neste projeto não sabia 
nem escrever o nome... aí através de um ano só já apren-
der a escrever ... fazer folha de ponto... então eu acho 
que isso expandisse... ir ficar muito melhor o Brasil ... 

3. Patrícia: se outras pessoas tiverem a oportu-
nidade de encontrarem pessoas como a Julia-
na e o Nelson no caminho delas ... você pode 
ter certeza que elas vão poder voltar sonhar... 

4.  Claudete: eu pretendo me formar... é isso que eu quero 
bastante... conseguir terminar os meus estudos...(o pro-
jeto) muito... tá me ajudando... abrindo as portas para 
tudo...

Ambas as trabalhadoras avaliam axiologicamente como sendo positiva a ação 
transformadora do projeto A Escrita de si em suas vidas e nas dos demais cole-
gas: a enunciadora do excerto (2) afirma que pensa em voltar ao ensino formal 
e elenca uma série de capacidades que ela diz ter adquirido a partir do processo 
formativo proposto; sinaliza a passagem de um “não saber” certas habilidades para 
um “saber” que a possibilita desempenhar papeis comunicativos, tanto na escrita 
quanto na oralidade, de forma mais eficiente. Parece, assim, evidenciar e avaliar 
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positivamente, um saber prático, funcional, como mostra ao dizer que algumas 
pessoas aprenderam fazer a “folha de ponto”; por outro lado, a enunciadora em 
(4), atribui às ações do projeto e de seus coordenadores a força de fazer as pessoas 
a voltarem a “sonhar”, “poder voltar a sonhar...” Esse enunciado parece subenten-
der a ideia de que muitos dos seus colegas e ela mesma, antes de se engajar no 
processo formativo do A Escrita de si, não vislumbravam mais, talvez, um retorno 
ao ensino formal para dar continuidade aos estudos. Ambas as enunciadoras, cada 
uma a sua maneira, parecem, assim, a partir do projeto, ter (re) inscrito suas vidas 
em um novo projeto de formação existencial; a enunciadora em (5) modaliza seu 
dizer com um intensificador “bastante” em “eu prentendo me formar... é isso que 
eu quero bastante...”.

Chamamos atenção para o fato de que ambas trabalhadoras comparam suas vi-
das e as dos colegas a um “antes” e a um “depois” de terem ingressado no projeto 
de extensão, na ação educativa que ele desencadeou e no exercício da narrativa 
de si que estrutura sua principal ação pedagógica no âmbito do ensino de Língua 
Portuguesa. Esses excertos parecem sinalizar o que Azeredo (2019), ancorada nos 
estudos foucaultianos, chama de “vislumbres” de um processo de cuidado de si, 
de subjetivação; diríamos, então, que tais excertos nos revelam índices de um vis-
lumbre de pensar a própria vida na perspectiva de um projeto de formação, cuja 
motivação não seria o outro, o senso de um dever para com o outro, para com 
normas impostas por regimes de verdade, mas um élan, um desejo pessoal, em-
bora a trabalhadora Patrícia afirme que a motivação maior para que voltasse aos 
estudos tenha se dado pelo dever/vontade de ajudar o filho nas tarefas escolares. 
Por outro lado, a trabalhadora Claudete atribui tal motivação a um desejo próprio, 
como podemos observar em (2).

O relato com o qual a reportagem finaliza a matéria é muito sintomático. Nesse 
momento, focaliza-se a trabalhadora Patrícia na biblioteca, e a câmara filma o que 
ela está escrevendo, como se fosse uma carta, dizendo: “Patrícia: olá meu nome 
é Patrícia Oliveira ... biblioteca para mim hoje é local de ótimas leituras... antes só 
para limpar os livros...” Em outro momento, ela diz que sonha em ser psicóloga e 
manifesta o desejo de que o filho possa vir a se orgulhar dela com a conclusão do 
ensino superior. Observa-se, nesse ponto, a identificação do sujeito a imaginários 
que estabelecem padrões de excelência cultivados em uma sociedade. A enuncia-
dora refere-se ao acesso ao curso superior como “um sonho”, um bem que, para 
dada classe social, é avaliado como sendo praticamente impossível de se adquirir. 
Novamente, o relato nos leva a refletir, então, sobre desigualdades sociais muito 
fortes em nossa formação social capitalista periférica. Contudo, paremos aqui, por 
hora, nossas análises. Concluiremos ressaltando, contudo, o sentimento de desi-
gualdade social e de invisibilidade que parece afetar esses trabalhadores e essas 
trabalhadoras do CEFET-MG, como pode ser observado neste enunciado no qual a 
trabalhadora manifesta sua emoção ao receber  a carta de um professora: “Claude-
te: fiquei super emocionada de receber a carta ... lembraram da gente” Reflitamos, 
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trata-se de um deslizamento enunciativo, do “eu” para um “nós”, para um coletivo 
de trabalhadores; a enunciadora parece, assim, sinalizar um inscrição a um gru-
po sócio- profissional que é avaliado como sendo invisibilizado, pois a escolha da 
enunciadora do termo “lembrar” implica considerar seu oposto, o verbo “esque-
cer”; por isso, então, essa trabalhadora revela o sentimento de emoção ao receber 
uma carta durante a pandemia; esse dizer parece silenciar/denunciar, enfim, o fato 
de que, comumente, no cotidiano, os terceirizados não recebem a atenção devida 
da maioria das pessoas que integram a comunidade cefetiana.

CONCLUSÕES (OU CONSIDERAÇÕES FINAIS)

“É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperan-
çar; porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E 
esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperan-
çar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, 
esperançar é não desistir! Eperançar é levar adiante, esperançar 
é juntar-se com outros para fazer de outro omodo.” (Paulo Frei-
re).

O projeto A Escrita de si resulta de uma comunhão de esforços de trabalhadores 
(as) do CEFET-MG e de outros (as) colaboradores (as) que são motivados por ideais 
comuns apesar de suas diversidades e singularidades. Visamos contribuir de algu-
ma maneira para a erradicação das desigualdades sociais e para a emancipação e 
empoderamento dos (as) trabalhadores (as) terceirizados (as) do CEFET-MG por 
meio de ações de ensino e de aprendizagem que se pautem por um viés sociocríti-
co, libertador, que possam tornar esses (as) sujeitos (as) atores reflexivos, capazes 
de pensarem a vida, a própria vida, a sociedade, suas contradições estruturantes, 
oriundas do racismo estrutural, dos efeitos da colonização que se manifestam até 
hoje e que são pontecializados pela ação das práticas neoliberais. Para tanto, ele-
gemos como principais eixos norteadores de nossas práticas de ensino-aprendi-
zagem o tema central desigualdades sociais e o fomento às narrativas de vida ao 
longo de todo o processo formativo. Como vimos, as análises dos relatos parecem 
sinalizar processos de uma possível (re) configuração identitária e de uma possível 
(re) inscrição da vida em novos projetos de vida a partir da formação. Nesse senti-
do, acreditamos que estamos contribuindo para que esses (as) trabalhadores (as) 
estejam exercitando, junto conosco, o verbo “esperançar”, no sentido dado a ele 
por Paulo Freire: unimo-nos, assim, em uma ação educativa solidária, popular, que 
se quer libertadora e que vislumbra o (re) pensar novas maneiras de ser, de (re) (e) 
xistir e de narrar (-se) nas esferas (arenas) públicas.
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ENSINO DE HISTÓRIA DA ÁFRICA NO CONTEXTO 
DO CURSO PRÉ-VESTIBULAR TERRITÓRIO 
POPULAR
Paula Thaise Rodrigues

INTRODUÇÃO

Ao analisarmos a história da educação brasileira, percebemos que a população 
negra foi desde o princípio, excluída do sistema educacional. A primeira Constitui-
ção brasileira (1824), no art. 6o, item I, estipulava o ingresso na escola apenas a 
brasileiros, sendo os escravizados em sua maioria de origem africana, eram impe-
didos de frequentar a escola. Em 1854 a Reforma “Couto Ferraz” em seu decreto 
n°. 1.331, estabeleceu a obrigatoriedade da escola primária para crianças de 7 anos. 
Cabe, porém, salientar que não seriam admitidas crianças com doenças contagio-
sas, tão pouco, crianças escravizadas nas escolas. (SILVA e ARAÚJO, 2005: p. 68). 
Algumas poucas instituições de ensino permitiam o ingresso de crianças negras, no 
entanto, precisavam enfrentar a barreira do preconceito por parte dos docentes e 
dos pais dos alunos não negros. Surya Aaronovich, em sua dissertação de mestra-
do, analisa os relatórios da Instrução Pública de São Paulo. Através desses relató-
rios percebemos a discriminação sofrida pelos negros na vida escolar:

[...] negrinhos que por ahi andão, filhos de Africanos Livres que 
matriculam-se mas não freqüentam a escola com assiduidade, 
que não sendo interessados em instruir-se, só freqüentariam a 
escola para deixar nela os vícios que se acham contaminados; 
ensinando aos outros a prática de actos e usos de expressões 
abomináveis, que aprendem ahi por essas espeluncas onde vi-
vem [...] Para estes devião haver escolas a parte (Relatório do 
Professor José Rhomens enviado ao Inspetor Geral da Instrução 
Pública da Província de São Paulo, 1877).

Mesmo após a Lei Aurea (1888) que “libertou” os escravizados e as diversas re-
formas educacionais que ocorreram nos séculos XIX e XX com o intuito de democra-
tizar a educação, aos negros, foi negada a possibilidade de se inserir na educação, 
precarizando ainda mais a situação dos recém libertos.

O direito à educação para a população negra, passou a ser reivindicado a par-
tir dos anos 1920, por uma pequena parcela intelectualizada da população negra 
que, através do ensino profissionalizante recebeu educação profissional ou ensino 
superior. Este pequeno percentual de pessoas negras deu origem a movimentos 
de incentivo a alfabetização das populações remanescentes do sistema escravista 
e seus descendentes. A exemplo disso temos a criação da Frente Negra Brasileira 
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(1931), que possibilitou a implantação de ações educacionais para negros no esta-
do de São Paulo e se expandiu para outros estados do país.( SILVA e ARAÚJO,2005: 
P, 73). Organizações posteriores reivindicavam mudanças na estrutura escolar que 
permanecia excluindo negras e negros das classes escolares. A inclusão da história 
da África e cultura afro- brasileira no currículo nacional foi um dos temas aborda-
dos pelo Movimento Negro Unificado (MNU), fundado em 1978. Neste contexto a 
lei no. 10639/03 que altera a Lei no. 9394/96, onde a LDBEN (Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional), torna obrigatória a inclusão nos currículos da Educação 
Básica a História e Cultura Africana e Afro-brasileira, inclui a educação das relações 
étnico-raciais. Essa conquista, de certa forma alterou o sistema educacional, po-
rém é importante salientar que:

Por muito tempo, não se perguntou, por exemplo, sobre a edu-
cação dos negros e dos indígenas ou sobre as especificidades da 
educação feminina nos diferentes momentos do passado, hoje, 
essas questões são fundamentais para o entendimento do que 
foi, do que é a educação brasileira. Mesmo assim ainda teimam 
em não querer enxergar que são profundamente diferentes as 
histórias da educação do homem e da mulher, da criança e do 
adulto, do negro e do branco, do indígena e do judeu. (LOPES e 
GALVÃO,2001: p.41)

Discutir a trajetória dos negros e negras no sistema de ensino, bem como a 
inclusão da lei no. 10.639/03 no currículo escolar é de extrema importância, tanto 
para a valorização e afirmação da identidade negra brasileira, quanto para a com-
preensão das ações afirmativas, tema ainda tão polêmico para algumas pessoas. 
Pretende-se neste trabalho apresentar a introdução do ensino de História da Áfri-
ca, cultura afro-brasileira e a educação para as relações étnico-raciais, no curso 
preparatório para exames pré-vestibular e Enem Território Popular, na Cidade de 
Porto Alegre e, expor algumas alternativas encontradas para se incluir o ensino de 
cultura afro-brasileira nas aulas do projeto.

DEMOCRATIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO

Através das ações afirmativas, garantem-se reservas de vagas para estudantes 
negros e de baixa renda, mas sabe-se que a concorrência por uma vaga na univer-
sidade para alunos oriundos de escolas públicas continua sendo desleal. Pensan-
do nisso, alguns alunos e ex-alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) e de outras instituições de ensino da cidade e região, tem se empenhado 
na criação de cursos pré-vestibular populares, conhecidos como PVP, que vem sur-
gindo em um número crescente na cidade de Porto Alegre e região metropolitana.

Nesta perspectiva, surgiu o curso pré-vestibular popular do coletivo Território 
Popular, idealizado por indivíduos das diversas áreas do saber, com o objetivo de 
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construir e fortalecer um espaço educacional de caráter acolhedor, plural e demo-
crático. Sendo um curso oferecido a pessoas com baixa renda, contamos com alu-
nos de diversos bairros da cidade e arredores, de diferentes idades e experiências 
pessoais. Dentro deste projeto, são ministradas aulas gratuitas a comunidade ne-
gra e de baixa renda, com disciplinas voltadas ao Enem e vestibular da UFRGS e 
que visam respeitar a lei 10639/03. Entretanto, o principal objetivo é oportunizar 
o ensino, torná-lo mais acessível, com a elaboração de práticas educacionais que 
possam vir a contribuir para a emancipação dos sujeitos e pela democratização 
do Ensino Superior, atuando junto a camadas populares da sociedade. Conside-
rando as dificuldades ou mesmo desinteresse de muitos docentes da educação 
básica, em colocar esta lei em prática, e levando em consideração que o curso 
pré- vestibular acaba sendo uma continuidade para a educação básica, bem como 
uma preparação para o ensino superior, os professores de história deste, em seus 
planejamentos individuais, e nos planejamentos dos períodos interdisciplinares, 
projetam a aplicação da lei no.10639/03 no ensino.

ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO POPULAR

O ensino de história tem como finalidade proporcionar a compreensão dos 
processos históricos, ações do homem como sujeito histórico e sua localização no 
tempo e espaço, apontando os desdobramentos dessas ações. O método (canônico) 
cronológico para fazer a divisão da história, propiciando um melhor entendimento 
de cada período, baseia-se em Pré- História, História Antiga, Medieval, Moderna e 
Contemporânea, ensinado normalmente sob o olhar ocidental, onde a história de 
nossos ancestrais é substituída pela história europeia e a história dos negros escra-
vizados é basicamente contada como meros objetos, deixando de lado seu prota-
gonismo na formação do país. A história destes países que foram colonizados, tem 
elementos da sua cultura alterados pela imposição dos países colonizadores, tais 
como a língua, religião, sistemas políticos e econômicos que recebem influência 
direta dos países que os dominaram, ocasionando em um esvaziamento históri-
co e cultural que refletem diretamente na sociedade brasileira. Este apagamento 
cultural se deu principalmente devido às formas de opressão utilizada pelos portu-
gueses, tais como a imposição da violência física e psicológica, coerção social. Estas 
práticas consistiam-se na alienação, através da proibição de práticas e rituais reli-
giosos e separação de grupos e famílias a fim de desligar os negros de suas raízes, 
estas medidas eram utilizadas para desestimular qualquer tentativa de levante. 
Constata-se, porém, que o que mais houve nos períodos coloniais e imperiais fo-
ram revoltas, levantes e conspirações.

Tendo em vista o contexto histórico da educação dos negros no Brasil, e na 
tentativa de recuperar e preservar a memória e o patrimônio cultural das etnias 
historicamente excluídas, foram implantadas leis como a 10.639/03. Sabe-se, po-
rém, das dificuldades e da resistência de alguns docentes para o cumprimento da 
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lei. Percebe-se também que há um certo despreparo por parte de alguns professo-
res para abordar de forma apropriada o ensino de história de África e afro-brasileira. 
Verrangia salienta que para:

Ensinar, cultura afro-brasileira é preciso compreender sua conti-
nuidade com conhecimentos e significações que começam a ser 
elaborados no continente africano milênios antes da chegada lá 
de povos colonizadores. (VERRANGIA, 2013: p.110).

Aponta-se aí, a necessidade de políticas mais efetivas que viabilizem a formação 
de docentes para que a lei não fique apenas no papel e não seja restrita a atividades 
exclusivas ao vinte de novembro ou a cargo exclusivo de professores negros e de 
disciplinas especificas como história e literatura.

METODOLOGIA

Como compreender a história da humanidade sem compreender a história da 
África, e seu legado para a humanidade? Como compreender ou estudar a história 
do Brasil sem se compreender a história da África e de nossos antepassados que 
de lá vieram escravizados? Através desse viés, devemos analisar as relações entre 
África e Brasil que se deram por longos anos, mas além dessa relação é impor-
tante analisarmos a cultura africana anterior ao colonialismo e sermos sensíveis 
ao percebermos as contribuições que estes africanos e africanas deixaram para a 
contemporaneidade. Desmistificar contribuições negativas que objetificam e in-
visibilizam o protagonismo negro na história da humanidade, como por exemplo, 
o debate acerca do Antigo Egito, onde muitos estudiosos e a indústria cinemato-
gráfica, insistem em negar que a origem egípcia é negra, através de justificativas 
absurdas e racistas, tais como “ser preto da cabeça aos pés e ter cabelos crespos 
não é o suficiente para fazer de um homem um negro! (DIOP, 1983. P. 21). Para 
uma melhor compreensão da história brasileira é necessário resgatar os aspectos 
culturais dos povos africanos, porém, esse resgate precisa ser feito a partir de uma 
perspectiva decolonial, pensando nos africanos e africanas como sujeitos ativos de 
suas histórias.

Nos planejamentos das aulas de história do Brasil, foram incluídos temas nos 
períodos históricos que foquem o protagonismo do negro, as diversas formas de 
resistência, presença africana e suas contribuições para a construção do país. Pen-
sando em um ensino que fuja do tradicional herdado pelo sistema opressor ociden-
tal Freire destaca que:

A tradição pedagógica insiste ainda hoje em limiar o pedagógico 
à sala de aula, à relação professor-aluno, educador-educando, 
ao diálogo singular ou plural entre duas ou várias pessoas. Não 
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seria está uma forma de cercear, de limitar a ação pedagógica? 
(FREIRE, 2014. p .11).

Tentando fugir desse padrão educacional, sempre que possível os temas traba-
lhados em sala de aula eram relacionados com personagens negros da atualidade. 
Sabendo o efeito positivo que a música e a poesia têm nos alunos, eram aliados 
os conteúdos da disciplina de história com músicas do rap nacional. As letras do rap 
geralmente expressam discursos de denúncia e resistência, possibilitando abertura 
de uma brecha para debates relacionados à história da cultura afro-brasileira e his-
tória da África que em:

Suas narrativas gestuais e rítmicas de corpos negros constituem 
bases para pensar acervos de cultura material africana no Brasil, 
evidenciando que corpo, música e memória se articulam, indis-
sociavelmente, entre povos africanos organizados em vivências 
de unidade cósmica. Perenizadas em corpos cultivados como 
“arquivos vivos”, emitindo “vozes do corpo”. (CERTEAU, 2002, 
p. 25).

Nas primeiras aulas de história do Brasil, utilizamos a música da cantora MC 
Carol “Não foi Cabral”, em seus versos a cantora contesta a história do “desco-
brimento” do Brasil, além de denunciar o genocídio indígenas, a funkeira destaca 
personagens fundamentais da resistência negra no Brasil, como Dandara e Zumbi 
de Palmares, podemos ver no trecho a seguir a denúncia da cantora:

Treze Caravelas
Trouxe muita morte 
Um milhão de índio 
Morreu de tuberculose 
Falando de sofrimento 
Dos tupis e guaranis 
Lembrei do guerreiro 
Quilombo Zumbi
Zumbi dos Palmares
 Vítima de uma emboscada 
Se não fosse a Dandara
Eu levava chicotada [...] 
(CAROL, 2015)

Nas discussões sobre o período do Ciclo do Ouro, no estado de Minas Gerais, 
trouxemos para sala de aula a história do manicongo (rei) Galanga do Congo. Ga-
langa foi sequestrado no país do Congo trazido e escravizado no Brasil, sendo reba-
tizado como Chico Rei na região de Minas Gerais, onde é celebrado até hoje. Nesta 
aula levamos o CD do cantor Rincón Sapiência de nome Galanga Livre, onde na 
música “Crime Bárbaro”, o rapper conta trajetória um pouco da vida de Chico Rei:
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[...]Meu crime a ele eu culpo 
Bateu em criança, cometeu estupro 
Proibiu a dança e a religião
Gerou confusão interna entre o grupo 
Cana de açúcar e Sol quente 
Rachando na cuca, ódio na mente
Lembro de seu braço preso no meu dente 
Ah! 
Depois não foi um acidente[...] (SAPIÊNCIA, 2017)

Em entrevista concedida para a revista TRIP o cantor e compositor Rincón fala 
sobre as letras que compõem o seu disco: " É um jeito de ilustrar o preto contem-
porâneo por meio do banquete, da nobreza que ele almeja. E também mostra como 
ele luta para ocupar espaços, se vestir e comer bem."(SAPIENCIA, 2018).

Nas aulas sobre a história do Rio Grande do Sul, levamos o até hoje polêmico 
tema sobre o massacre dos Porongos, e a música do grupo de rap Rafuagi, “Mani-
festo dos Porongos” que conta como se deu traição dos “heróis” Farroupilhas sobre 
centenas de negros que foram obrigados a lutar pelos seus senhores com a promes-
sa de liberdade. Após dez anos de luta a então república Rio Grandense ao conci-
liar-se com o Império, massacrou os soldados do corpo de lanceiros negros, como 
condição imposta pelos imperiais para garantir benefícios aos Farrapos.

Nas aulas reservadas a ditadura militar, levamos o escritor e guerrilheiro Carlos 
Marighella, desta vez a música escolhida foi do grupo Racionais MC’s, “Mil face de 
um homem Leal”, que conta a trajetória de Marighella e sua luta por democracia.

Estas ações pedagógicas tiveram impacto positivo com os alunos, que se senti-
ram contemplados com as representações artísticas de cantores que eram do co-
nhecimento da maioria deles e fazia parte de seus cotidianos, trabalhar temas his-
tóricos a partir de músicas que denunciam racismo, invisibilidade, opressão social 
e outras injustiças, mostrou uma forma didática e divertida de abordar os temas 
estudados. Sobre estas ações Andrade nos fala que:

O rap, independentemente do seu ritmo acelerado, ensurde-
cedor e rebelde, representa um instrumento político de uma 
juventude excluída. Independentemente do seu conteúdo (...), 
muitas vezes indica uma ação pedagógica de jovens em proces-
so de escolarização ou mesmo evadidos da escola. Quem obser-
va o seu conteúdo (...), vai encontrar uma leitura da vida social, 
do “fazer” da sociedade, comparada a muitos cientistas sociais 
que apenas superam esses jovens na linguagem culta e específi-
ca do universo científico. (ANDRADE, 1999:86).

Além disso, ampliamos esses encontros para outros espaços, tais como museus, 
cinema, e demais espaços históricos da cidade de Porto Alegre. Os planejamentos 
de história eram uma construção constante, sempre levando em conta as singulari-
dades dos alunos e sendo alterado conforme necessidades e sugestões dos alunos.
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CONCLUSÕES

Compreende-se a importância da inclusão da lei 10639/03 no ensino básico, 
mas precisamos ser sensíveis e compreender que a precarização do ensino básico 
pode ser um impedimento para o ingresso dos nossos alunos ao ensino superior. 
A partir de iniciativas populares, os cursos preparatórios para o ingresso no ensi-
no superior se tornam uma importante ferramenta de inclusão, não apenas para 
preparação dos alunos para os exames vestibular e Enem, mas para ampliar o en-
sino de história da África e cultura afro-brasileira para além das escolas. Enquanto 
professores, nossa contribuição na luta pela redução das desigualdades sociais e 
também dos preconceitos de caráter étnico, cultural e de gênero, se dá através 
da oferta e execução de atividades pedagógicas com caráter diferenciado, inter e 
transdisciplinares, por meio de aulas que direcionem debates crítico-reflexivos de 
diversas disciplinas.

Como estudante oriunda destes espaços populares que, proporcionaram meu 
ingresso na academia, me vejo no dever de retribuir de alguma forma para que ou-
tros, vindos do mesmo lugar que eu vim, tenham as mesmas oportunidades. Atra-
vés destas ações pedagógicas, este projeto, visa contribuir para que a Universidade 
possa ser (re)significada e que os espaços proporcionados pela conquista das ações 
afirmativas sejam ocupados, dando reais possibilidades de ecoar nossas vozes em 
espaços onde nossa presença até pouco tempo atrás era quase uma utopia.
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A EXCLUSÃO EDUCACIONAL DOS NEGROS: 
POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS NA EJA E SUA 
JUVENILIZAÇÃO
Daniela Almeida Lira 
Gabriel Silva Santos

INTRODUÇÃO

A política educacional brasileira faz da educação de jovens e adultos (EJA) uma 
modalidade que tem inscrita em sua história um longo período de desconsideração 
em relação ao seu papel no processo de ensino e aprendizagem, onde por meio de 
políticas educacionais descontínuas e falta de investimento, esta segue ocupando 
uma posição secundária. Junto a isso, ao analisar quem é o público da EJA fica claro 
que o processo de abolição precário, somado a falta de medidas de inserção da 
população negra na sociedade brasileira, gerou um grande contingente de analfa-
betos, sendo esses majoritariamente negros.

Apesar da luta do movimento negro sempre ter pautado a educação como uma 
de suas prioridades, a precária administração do Estado para diminuir as dispari-
dades entre negros e não negros não foi o suficiente, fazendo com que esse grupo 
continue muitas vezes tendo uma trajetória educacional pouco regular.

Conquistas como a Lei 10.639/03 e as ações afirmativas para negros têm tido 
importante papel em prol da consolidação de uma educação mais diversa e de-
mocrática, porém, com a ideologia neoliberal dominante na sociedade contem-
porânea, o constante sucateamento da educação pública, algumas velhas proble-
máticas permanecem, bem como, surgem  novos desafios. A juvenilização da EJA 
é um deles, sendo um processo que tem crescido desde a década de 80 (PIERRO; 
HADDAD, 2000), nos dá possibilidade de investigar como a educação básica tem 
atuado e como há um processo de exclusão educacional, que incide, sobretudo, 
nos jovens negros.

Essa predominância de jovens negros na EJA demonstra que há fatores que es-
tão dificultando ou impedindo a permanência dessa parte da juventude nos bancos 
escolares, sendo um fenômeno presente na etapa do ensino médio, e que também 
desempenha na modalidade consequências. Por um lado, é necessário investigar 
o que faz esses estudantes negros evadirem, para indicar a construção de políticas 
e formas de sanar essa problemática. Por outro, perceber como esses fenômenos 
interferem na política de EJA, como esses jovens negros que saem da escola regu-
lar e migram para a modalidade são recebidos, se os conteúdos dialogam com suas 
realidades ou se novamente são desconsiderados pelos processos escolares.

Portanto, o presente trabalho visa desvendar parte do que o processo de juve-
nilização da modalidade significa, entendendo que a EJA e as questões raciais são 
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problemáticas que se interseccionam quando se analisa o processo de exclusão 
social e educacional da sociedade brasileira.

POLÍTICA EDUCACIONAL, EJA E A QUESTÃO DO NEGRO

A compreensão dos autores é de que as questões da educação e, sobretudo, 
da EJA, não podem ser compreendidas fora de uma conjuntura mais ampla e que 
articula diferentes dimensões da vida em sociedade. Assim, a ideologia neoliberal 
vigente no mundo contemporâneo também influencia a educação, a concepção 
dos conteúdos necessários no currículo está totalmente voltada para o que é útil 
ao mercado. Essa lógica atinge diretamente a classe trabalhadora, consequente-
mente, como exposto acima, principalmente os negros, o ensino esvaziado de con-
teúdos científicos apresenta uma educação sem características críticas e emancipa-
tórias (Saviani, 2000). Com o direito a uma educação de qualidade sendo retirado 
desses indivíduos, a escola para de fazer sentido e ocorrem fenômenos de evasão, 
abandono escolar e a juvenilização da EJA.

O novo liberalismo está baseado na teoria econômica de Keynes, o estado se en-
carrega de regular as relações contratuais da vida social, assegurando a liberdade 
individual por meio dos aparelhos legais do estado. De 1940 a 1970, a construção 
do Estado de bem-estar social ganhou destaque e passou a ser a meta das grandes 
nações. No entanto, o déficit causado pelo investimento em políticas sociais foi a 
razão da crise desse modelo de Estado de bem-estar social. A competição passou 
a ser a principal característica do neoliberalismo. Porém, os países mais desen-
volvidos tinham vantagens e o aparato do banco mundial sobre os países menos 
desenvolvidos, se fez presente, nos diferentes acordos econômicos.

Devido a importância da escola na forja de novos cidadãos, englobá-la na lógica 
neoliberal foi, e ainda é, importante. Nos anos de 1990 a UNESCO realizou uma 
conferência para tratar sobre o avanço que o mundo teria ao investir em educação, 
que foi reproduzido no documento, Declaração Mundial sobre a Educação para 
Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem (UNESCO, 1990). A 
intenção era que os países considerados em desenvolvimento seguissem esse do-
cumento. O governo de Itamar franco (1992-1995), seguiu o plano de educação 
proposto pela UNESCO e segundo Libâneo (2012), o destino da escola pública no 
Brasil foi guiada sob a tutela deste documento.

Assim, a escola pública contemporânea passou a servir, prioritariamente, à lógi-
ca e aos interesses do capital, que tem como principal função formar mão de obra 
para o mercado, não existindo perspectiva de se desenvolver uma educação críti-
ca. A vida escolar dos alunos é marcada por desigualdades, sendo assim, é possível 
formar mão de obra conformada que é padronizada durante a vida escolar. Desta 
maneira a escola para classe trabalhadora apresenta uma crise de sentido, segun-
do Sueli Mendonça (2011):



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

578

Mudanças no mundo do trabalho interferem diretamente nes-
se processo de mercantilização da educação. A lógica de formar 
para o trabalho está presente desde as finalidades da educação 
brasileira em documentos oficiais (Constituição Federal, Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, Propostas Curriculares) até a in-
ternalização pelos indivíduos das necessidades e valores da so-
ciedade capitalista, esta última fortemente marcada pela nova 
reorganização da produção. A intensificação do modelo mais 
enxuto de empresa, pautado nas tecnologias, gera um cenário 
contraditório de novas relações entre o capital e o  trabalho 
(2011, p.353).

Diante dessa conjuntura a escola pública foi se tornando espaço cada vez mais 
distante dos anseios da população em condições socioeconomicamente vulnerá-
veis, sendo assim os negros passaram a figurar nas estatísticas de abandono da 
escola e de ingresso do mercado de trabalho precocemente. Essa realidade é per-
cebida a partir da crescente presença de jovens negros na EJA, onde na PNAD (Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua) referente ao ano de 2018, 
houve a análise de Estudantes da EJA, por etapa de ensino, segundo sexo, a cor ou 
raça e os grupos de idade, onde demonstrou-se que os negros são a maioria ma-
triculada na modalidade, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio, 
e que há um grande número de jovens, até 24 anos de idade, matriculados na EJA, 
sobretudo, no Ensino Médio.

Nos prosseguimentos da pesquisa ainda são explicitados dados que aferem so-
bre as Pessoas de 15 a 29 anos de idade que não frequentavam a escola ou curso 
de educação profissional ou de pré vestibular, nem haviam concluído o ensino su-
perior, que demonstra também um dado importante: entre a população branca a 
taxa era de 33,9%, enquanto da população negra ou parda esse dado era de 65,2%, 
ou seja, quase o dobro.

A partir disso é possível identificarmos que há uma especificidade na exclusão 
escolar vivenciada pelas juventudes no processo educacional: estas são em sua 
maioria negra. A escola sendo um espaço de sociabilidade e aprendizado, pode ser 
também reprodutora de opressões e preconceitos, tendo como fim a manutenção 
de uma ordem social, como exposto por Bourdieu e Passeron (2009), que reproduz 
opressões historicamente consolidadas no interior do espaço escolar.

Essa reprodução passa por uma violência simbólica, que apesar de nem sem-
pre explicitar uma coerção direta, acontece de forma velada por meio de falas, 
comportamentos e ações que demonstram uma suposta superioridade entre um 
grupo em relação ao outro. É possível, a partir dessa análise afirmar que a escola 
reproduz as mesmas práticas racistas aglutinadas na sociedade brasileira, mesmo 
depois de 131 anos, o Brasil não conseguiu se desvincular de práticas racistas. Des-
sa forma os alunos negros e não negros são afetados. O primeiro grupo, por ser 
alvo direto do racismo e não encontrar apoio ou qualquer acalento da instituição 
escola. E o segundo grupo que mesmo no espaço responsável por formar parte da 
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sua cidadania, não encontra reforços para descolar práticas racistas adquiridas de 
forma cultural.

Paixão (2008), expõe que as desigualdades raciais perpetuadas pela escola são 
demonstradas na diferença de tratamento destinada às crianças e jovens de di-
ferentes pertencimentos raciais, que podem ser reproduzidas na infância a partir 
da diferença de tratamento destinada às crianças negras no interior da escola e à 
associação de ser negro como algo negativo, e no ensino médio na reprodução de 
estereótipos, no currículo limitado a história ocidental e nas relações verbais e não 
verbais destinadas aos jovens negros, onde:

As hierarquizações raciais presentes no espaço escolar, mor-
mente em relação ao tratamento proveniente dos professores e 
pessoal de apoio, não obstante, todos apontando para a supe-
rioridade da criança branca em relação à criança negra em ter-
mos estéticos, expectativas de sucesso escolar, julgamento de 
comportamentos e mesmo da própria humanidade das pessoas 
das distintas aparências raciais (PAIXÃO. 2008.p. 53).

O autor também problematiza que a tradição filosófica ocidental tem como 
uma de suas características a idealização de um cidadão padrão, exemplificando 
que na tradição aristotélica a condição de escravo seria natural. Partindo desse 
pressuposto, traz por meio da análise  do sistema educacional brasileiro, a noção 
de que na escola há uma pré determinação sobre os papéis que se espera que 
cada sujeito desempenhe na sociedade. Ao jovem negro é reservado o espaço de 
subalternidade e exclusão, sendo que esses fatores interferem na permanência e 
no tratamento desses indivíduos nos bancos escolares.

Outro fator é como a condição socioeconômica afeta esses estudantes, somado 
a uma má administração pública que sucateia a educação pública. A PNAD de 2019 
demonstra que no país há aproximadamente 50 milhões de jovens entre 14 a 29 
anos, 10,1 milhões desse número, não concluíram o ensino médio ou nunca fre-
quentaram a escola. Quando se faz o recorte racial demonstra-se que 23,3% desses 
eram brancos, e 71,7%, negros. Entre os motivos de abandono escolar apontados 
por esses jovens está primeiramente a necessidade de trabalhar, conseguinte a 
não existência de escola na localidade, vaga ou turno desejado.

Portanto, a necessidade de trabalhar é um dos principais fatores que causa essa 
migração para a EJA -já que a modalidade possui, muitas vezes, uma perspectiva 
mais flexível -, ou o total abandono escolar desses estudantes. Além disso, a ine-
xistência de escolas e vagas traz um dado importante para entender como a popu-
lação negra é constantemente excluída, além de a perspectiva de fechamento de 
salas noturnas nos últimos anos, fazer com que muitos jovens se vejam obrigados 
a priorizar o trabalho, fator que vai prejudicar de forma majoritária, os jovens ne-
gros.

Teixeira (2018), no artigo A "fabricação" do jovem da EJA: Reflexões sobre juve-
nilização e diversidade étnico racial, analisa a EJA em Angra dos Reis (RJ), e expõe 
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que quando se analisa os dados da EJA percebe-se que " o insucesso escolar e a 
distorção/idade ano se tornam mecanismos de exclusão dos jovens." (2018, p.32), 
e continua sua análise demonstrando que aqueles que estão nos maiores percen-
tuais de distorção idade-ano são as pessoas negras. Logo, sendo aquelas que mais 
são prejudicadas com essa política, que se estabeleceu no interior da escola.

Pereira e Oliveira (2018) vão apontar, também, que a juvenilização é resultado 
da expulsão de jovens em defasagem idade-série da escola regular, bem como, 
efeito das políticas de responsabilização e avaliação de estudantes e professores, 
que possuem viés muito mais quantitativos, do que qualitativos. Tendendo a visar 
a expulsão de estudantes tidos como "difíceis de educar”, sendo que as políticas 
de responsabilização, apontam os autores, podem estar "acirrando as ações que 
visam à correção de fluxo, aprofundando os processos de discriminação com o des-
carte de jovens pobres e negros da escola regular para a EJA." (2018, p.546).

Portanto, a juvenilização da EJA abrange um significativo número de motivos 
como apontado anteriormente, que não podem ser considerados aleatórios, sendo 
os estudantes negros aqueles que se deparam com uma escola que não os contem-
pla em seus conteúdos e afetividades, além de por pertencerem a camada mais so-
cioeconomicamente marginalizada, alcançar uma trajetória escolar linear se torna 
tarefa difícil para esse grupo.

Essa nova realidade da modalidade é apontada por Pierro e Haddad (2000), 
onde:

[...] os programas de educação escolar de jovens e adultos, 
que originalmente se estruturaram para democratizar oportu-
nidades formativas a adultos trabalhadores, vêm perdendo sua 
identidade, na medida em que passam a cumprir funções de 
aceleração de estudos de jovens com defasagem série-idade e 
regularização do fluxo escolar (2000, p.127).

Os autores analisam ainda que, anteriormente a maioria do alunado da EJA 
eram pessoas mais velhas ou idosas, que tinham como objetivo uma integração 
sociocultural. Já os jovens que adentram a modalidade carregam o "estigma de alu-
nos-problema, que não tiveram êxito no ensino regular e que buscam superar as 
dificuldades em cursos aos quais atribuem o caráter de aceleração e recuperação." 
(2000; p.127). Sendo que os diferentes anseios frente a escola, as distinções etárias 
e culturais, geram demandas e perspectivas distintas sobre os processos escolares.

Machado e Rodrigues (2013) discutem esses conflitos quando analisa a rede 
municipal de Goiânia-GO, apontando que as diferenças etárias é uma das questões 
colocadas pelos professores e gestores, devido as dificuldades de convívio. Longe 
de propor uma divisão entre jovens e adultos e idosos, se questiona as problemá-
ticas que isso causaria, inclusive, considerando um processo de ensino-aprendiza-
gem que deve considerar as diferenças.
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Além disso, a necessidade de consideração da juventude em sua pluralidade 
nos processos de ensino- aprendizagem, e não de forma homogeneizadora, deno-
ta outra demanda para a modalidade, para que não cometa os mesmos erros da 
escola regular onde:

[...] predomina uma representação negativa e preconceituosa 
em relação aos jovens, reflexo das representações correntes so-
bre a idade e os atores juvenis na sociedade. É muito comum, 
nas escolas, a visão da juventude tomada como um “vir a ser”, 
projetada para o futuro, ou o jovem identificado com um hedo-
nismo individualista ou mesmo com o consumismo. Quando se 
trata de jovens pobres, ainda mais se forem negros, há uma vin-
culação à ideia do risco e da violência, tornando-os uma “classe 
perigosa”. Diante dessas representações e estigmas, o jovem 
tende a ser visto na perspectiva da falta, da incompletude, da ir-
responsabilidade, da desconfiança, o que torna ainda mais difícil 
para a escola perceber quem ele é de fato, o que pensa e é capaz 
de fazer. A escola tende a não reconhecer o “jovem” existente 
no “aluno”, muito menos compreender a diversidade, seja étni-
ca, de gênero ou de orientação sexual, entre outras expressões, 
com a qual a condição juvenil se apresenta (2007, p.1117).

Apesar disso, seria ingênuo pensar que a EJA, modalidade historicamente suca-
teada e que inicialmente previa alcançar, sobretudo, adultos e idosos, já adaptou 
suas metodologias e processos educativos para o recebimento das juventudes, e, 
mais especificamente, a juventude negra, como expõe Passos (2010):

Se o assunto “juventude” é uma novidade na formação dos 
profissionais da EJA mesmo com os altos índices de jovens e 
os tensionamentos decorrentes dessa presença juvenil, o que 
dizer das relações raciais? Essa ainda é uma questão intocável, 
embora não seja desconhecida a sua obrigatoriedade advinda 
dos instrumentos legais: Lei nº 10639/03, Lei nº 11645/08 ou 
as Diretrizes Nacionais para a educação para as relações raciais, 
história e cultura afro- brasileira e africana (2010, p.229).

Para Gomes, estudar a EJA é entender a "realidade de jovens e adultos, em sua 
maioria negros, que vivem processos de exclusão social e racial." (GOMES. 2005, 
pág.90), logo, apesar da pouca inserção do debate racial, o movimento negro vem 
trazendo ao debate a necessidade da consideração da raça nas medidas socioedu-
cativas e a reivindicação por políticas que pensassem não só a questão social, mas 
também a racial.

Assim, a reflexão sobre o caráter universalista frente aos desafios próprios ao 
segmento negro na educação é um debate que se coloca, considerando a resistên-
cia de uma parte da sociedade, inclusive educadores, em relação as políticas mais 
especificas. Demonstrando, portanto, que discutir a presença dos negros nos cur-
rículos de EJA e em suas práticas pedagógicas se faz necessário, considerando que 
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a "história tem nos mostrado a ausência dos sujeitos da EJA na formulação do cur-
rículo. Mas não se trata de uma ausência consentida ou consensual. Ela é imposta 
e mantida pelo currículo produzido por quem se interessa pela sua manutenção" 
(FEITOSA. 2012, p.39)

Gomes (2005) vai pontuar que a inclusão do debate sobre as questões raciais 
na EJA se faz necessária, não como algo transversal, mas como efetiva discussão 
que traga estudos, problematizações e vivências, visto que esses alunos já estão 
presentes na modalidade, sendo benéfico, inclusive, para os brancos, afim de uma 
mudança da vida e no comportamento desses estudantes, onde "faz-se necessária 
uma mudança de práticas, de lógicas e de foco que poderá resultar, a curto, médio 
e longo prazo, numa série de transformações significativas de vida dos jovens e 
adultos negros(as) que participam da EJA" (GOMES. 2005, p.93)

Silva (2010), aponta, também, a necessidade das análises realizadas frente a 
juvenilização da EJA irem para além das significações e sentidos visíveis, e identifi-
carem os sentidos invisíveis do retorno e dos anseios desses estudantes na moda-
lidade que:

Referem-se às relações educativas entre docentes e discentes, 
às implicações de "ser jovem" negro/a na sociedade brasileira 
e ao sentimento de ser encontrar "fora do lugar" na EJA, na so-
ciedade e na escola. Tal situação pode ser considerada comum 
quando refletimos sobre os jovens pobres que participam de 
processos de escolarização da EJA, mas, no caso dos negros/as, 
é acrescida da vivência e da percepção, por vezes ambígua, da 
sua condição racial (2010, p.166).

Somente assim é possível apreender as demandas e realidades dos jovens ne-
gros que estão na EJA, buscando refletir formas de a modalidade abranger esse 
público de maneira mais adequada, para que não sofram processos de exclusão 
contínuos que os impeçam novamente de usufruírem do direito a educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista as discussões realizadas no presente trabalho se entende que 
há a necessidade de repensar a política de organização e investimento direcionada 
a EJA, bem como, os currículos e as metodologias, que devem estar voltadas para a 
diversidade da modalidade, que possui um alunado que é, sobretudo, negro, logo 
não pode ser desconsiderado em suas ações.

Ao mesmo tempo que se faz necessário refletir acerca da apropriação neoli-
beral da escola pública, que causa uma exclusão sistemática dos jovens negros e 
pobres. Esta deve repensar suas práticas, visando o resgate do papel social da es-
cola, e, também, uma renovação de seus  currículos que dê fim a perspectiva única 
de história e que desconstrua e desnaturalize o racismo estrutural presente nos 
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materiais didáticos e na prática docente, além do caráter tecnicista impregnado na 
educação.

Por fim, refletir a necessidade de políticas públicas que considerem os estudan-
tes socioeconomicamente vulneráveis, tanto para os que ainda estão na escola 
regular, para que estes não evadam, quanto para os jovens e adultos na EJA, sendo 
essa uma possibilidade de facilitar a permanência e aprendizado desses estudantes 
e, também, tornar a EJA um lugar que possa acolher as pessoas que estão fora da 
escola regular e que não poderão frequenta-la, e assim, se faz necessário investir 
na qualidade do trabalho didático-pedagógico desenvolvido na modalidade.
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TRABALHO DE CAMPO NA EDUCAÇÃO 
ANTIRRACISTA: UM OLHAR GEOGRÁFICO  
SOBRE O TERRITÓRIO DE NOVA IGUAÇU

Vinícius de Luna Chagas Costa 
Diomario da Silva Junior 

Negros que escravizam 
E vendem negros na África 

Não são meus irmãos
 Negros opressores

Em qualquer parte do mundo 
Não são meus irmãos 

Só os negros oprimidos
Escravizados 

Em luta por liberdade 
São meus irmãos

Para este tenho um poema 
grande como o Nilo. 

Solano Trindade

INTRODUÇÃO

Refletiremos neste texto sobre o ensino de geografia na educação de jovens e 
adultos: sobre o trabalho de campo (do ponto de vista conceitual e teórico meto-
dológico), e sobre saberes de fundo geográfico que ganhem sentidos e relações 
com as experiências e vivências dos estudantes jovens, adultos e idosos.

Nosso foco aqui será: Como a experiência de campo, uma prática pouco uti-
lizada na educação de jovens e adultos por conta de sua oferta majoritariamen-
te noturna e, portanto impeditiva aos estudantes trabalhadores, pode se tornar 
um instrumento que contribua para uma formação antirracista? A questão central 
aparece deste exercício: como este tipo de prática dialoga com expectativas, dores 
e medos de seus professores e alunos, e que conhecimentos geográficos são mo-
bilizados neste contexto?

Começamos por problematizar o próprio roteiro geográfico e a riqueza desta 
experiência, vivida por quase trinta estudantes de nono período da Escola Muni-
cipal Rotariano Arthur Silva, em sua grande maioria formada por moradores da 
cidade de Mesquita, como também docentes, limitados cotidianamente pelo es-
paço e tempo escolar reduzidos na EJA. Começamos por problematizar a geografia 
aprendida e ensinada na Educação de Jovens e Adultos. Do ponto curricular em 
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âmbito nacional, as orientações curriculares datam o ano de 2002, ou seja, um pe-
ríodo anterior a lei 10.639, implementada somente um ano depois. Ao  considerar 
a dinâmica do município de Mesquita a partir do currículo escolar oficial, isto é, 
aquilo que seus estudantes precisam aprender, o momento de falar sobre África, 
seus aspectos culturais e contribuições é reduzido ao oitavo ano.

Ponderamos que a prática do campo escolar, objeto central deste trabalho 
como forma de interpretação e leitura não figura como uma estratégia de apren-
dizagem a ser considerada. Temas relacionados a história e cultura afro-brasileira, 
atribuídas a lei 10.639/2003 são mero objeto, aparecendo de forma simplista e 
encharcadas pela visão universal, referência demostrada por Boaventura Souza 
Santos (2002, p.37) como “ tradicional, o pré-moderno, o simples, o obsoleto, o 
subdesenvolvido”.

Mais do que um conceito é necessário compreender que existem relações em 
todos os espaços. Para que a questão negra ganhe visibilidade é preciso refletir 
sobre dinâmicas mais abrangentes que modifiquem a forma como se ensina sobre 
a Europa e América e seus reflexos políticos, econômicos e culturais além da in-
serção de conteúdos que apresentem a África, fruto da história universal centrada 
na Europa e tida como a única história. Resta enfatizar a importância das lutas 
pela resistência e identidade como centralidade neste diálogo com a geografia, 
de atores sociais negros presentes no território (vencendo assim as teorias sociais 
que definiam o racismo como um problema do negro), como possibilidades de dis-
cutir sobre a trajetória das relações raciais no Brasil por meio de equipamentos 
históricos e paisagens que possam dizer algo aos estudantes. Um circuito como 
proposta pode contribuir para um outro olhar sobre paisagens que comumente 
transita sem se dar conta de sua importância. Pensar em descolonizar o passado 
serve como uma ferramenta para reconstruir a memória. Logo, faz-se necessário 
trazer a memória inscrições onde o mundo africano foi apagado, por uma forma 
de pensar branca.

Trata-se, portanto, de uma busca por reposicionar o olhar dos estudantes da 
EJA, e no campo da geografia exige um trabalho docente diferente – agora como 
agente implementador da lei - que não reproduza visões de mundo que reforcem 
as desigualdades raciais, mas reposicione  o olhar de professores e alunos nos di-
versos âmbitos sociais, históricos e consequentemente educacionais, rompendo 
com o imaginário social presente que naturaliza essa desigualdade, referendado 
pelas obras de Gilberto Freyre.

REFERENCIAL TEÓRICO

O dínamo para este início de trabalho vem de múltiplas contribuições sobre o 
ensino de geografia a partir de uma didática militante e antirracista: Rafael Sanzio 
dos Anjos (2010), e seu reconhecimento cartográfico sobre os territórios negros; 
de Renato Emerson dos Santos (2009) e sua visão sobre o papel fundamental da 
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geografia enquanto disciplina formadora de subjetividades, identidade dos grupos 
sociais, referenciais e raciocínios de abstração espacial que envolve uma comple-
xidade de relações, permeadas pelas relações raciais, como definidora material e 
simbólica. E, finalmente de Antônio Carlos Malachias (2006) e seus esforços para 
demonstrar que existe uma hierarquia racial nos arranjos espaciais e a forma como 
negros e brancos aprendem é desigual. Logo, não há espaço para separarmos uma 
teoria educacional afastada de um posicionamento político engajado. Para esta 
abordagem tomamos como campo teórico e reflexivo a modernidade/colonialida-
de, uma perspectiva não universal que não surge na academia, mas nos movimen-
tos sociais da américa latina e que expressa, através de seus sujeitos nesse novo 
período de lutas contra o racismo como o colonialismo construiu a desumanização.

UMA EXPERIÊNCIA DE CAMPO

A experiência narrada parte de registros coletados a partir de atividades progra-
madas na agenda dos 21 dias de ativismo contra o racismo, quando estava prevista 
uma atividade de campo com os estudantes do nono período. O roteiro apresen-
tado registra o percurso e conjunto de atividades realizadas pela equipe de profes-
sores durante a ação. A partir das aulas teóricas realizadas por professores de ge-
ografia e história na Escola Municipal Rotariano Arthur Silva, os estudantes foram 
convidados a participar da atividade em horário diurno, ou seja, fora da rotina das 
aulas regulares, que são noturnas.

Houve um cuidado entre os professores de desenvolverem questões sobre a 
ocupação do território num momento anterior a visita, evitando o risco dos es-
tudantes considerarem o campo como um passeio, ou interpretarem a atividade 
como não sendo um saber importante, e, portanto inferiorizando hierarquicamen-
te em relação aos demais conhecimentos da disciplina.

Em relação ao desenvolvimento da atividade, Steinberg (1946, p.17) aponta que 
o trabalho de campo, para ser significativo precisa ser dividido em três etapas que 
são (1) o planejamento, (2) a realização e (3) a elaboração de resultados. Os profes-
sores buscaram organizar um roteiro para que os estudantes pudessem compreen-
der esta dinâmica, que não se esgotaria no dia da experiência de campo.

A primeira fase contemplou a definição do local, considerando as variáveis de 
tempo e acessibilidade, visita prévia ao campo, elaboração do roteiro e orientação 
aos estudantes quanto ao vestuário e normas de segurança.

O roteiro contou com três paradas. A primeira delas, ainda em Mesquita, apre-
sentou a antiga capela de Nossa Senhora da Conceição do Engenho de Cachoeira, 
uma das filiais da Igreja matriz da Prata - dedicada a Santo Antonio de Jacutinga. A 
importância do local, que hoje abriga um escritório de advogados na Rua Arthur de 
Oliveira Vechhi, altura do número 260 fazia parte do Engenho da Cachoeira, datado 
em 1767 e graças à estrada de ferro Dom Pedro II em 1858 as terras da fazenda são 
atravessadas. A estação ferroviária inclusive recebe o nome do proprietário que 
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hoje dá nome a cidade, Jeronimo de Mesquita. O objetivo desta parada foi perce-
ber o a modificação temporal da paisagem, explicita pela urbanização, resultando 
na desfiguração territorial.

O segundo ponto de parada ocorre já no município de Nova Iguaçu. A fazenda 
São Bernardino, está localizada na Estrada São Bernardino, s/nº, em Tinguá, Nova 
Iguaçu. Tombada pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal foi um importante centro comercial marcando o período colonial como desta-
cam Ribeiro e Teixeira (2018, p.3):

Com o passar do tempo, principalmente em torno do Rio Iguaçu, 
a região foi  se modificando, a população aumentando e surgin-
do freguesias, destacando-se a de Nossa Senhora da Piedade de 
Iguaçu, cuja criação data de 1719. A proximidade com cursos 
fluviais tornava possível a fertilização das terras e o transporte 
de mercadorias para a cidade do Rio de Janeiro, tornando Nos-
sa Senhora da Piedade de Iguaçu muito próspera e adquirindo 
sua autonomia no ano de 1833, passando a se chamar Vila de 
Iguaçu. A prosperidade da Vila de Iguaçu foi reafirmada quando 
em 1875, de estilo neoclássico e originalmente de posse do por-
tuguês Bernardino José de Souza e Melo, foi concluída a cons-
trução da Fazenda São Bernardino, constituída por Casa Grande, 
Senzala e Engenhos (Casa de Farinha, Alambique, Engenho de 
açúcar), grande exportadora de café, açúcar, farinha de mandio-
ca e carvão.

O território está situado próximo a serra do Tinguá e faz fronteiras com a nas-
cente  do Rio Iguaçu foi sendo ocupado por sesmeeiros que durante o período co-
lonial se dedicaram à extração de madeira, à produção açucareira, de aguardente e 
de farinha. Sobre essa atividade econômica ressaltam Bezerra, Souza e Nascimento 
(2013, p.390):

Quando a economia cafeeira se expandiu serra acima, no Mé-
dio Paraíba, o escoamento da produção cafeeira e as trocas co-
merciais se intensificaram pelos caminhos ora existentes e pe-
los abertos em 1817 (Estrada da Polícia) e Estrada do Comércio 
(1822). O aquecimento das atividades comerciais provocou uma 
valorização fundiária e a construção de edificações para arma-
zenar mercadorias, para alojar os comerciantes e viajantes, para 
fabricar produtos artesanais e para prestar serviços às tropas. 
Casas comerciais como as de secos e molhados, de ferreiros, de 
alfaiataria, padarias, tecelagens, tabernas e boticário (farmácia 
de manipulação) foram contribuindo para o aparecimento de 
famílias de proprietários de terras com atuação nas atividades 
comerciais. Por sua vez, o contrário também aconteceu, comer-
ciantes com alguma acumulação de capital investiram em em-
préstimos a juros e na aquisição de terras. Quando em 1850, a 
Lei de Terras foi aprovada, as propriedades rurais tornaram-se 
mercadorias valiosas de compra e venda.
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As ruínas da fazenda representam a participação negra no cotidiano da região, 
bem como os locais de vivência e religiosidade das famílias escravizadas, ilustrando 
os cultos negros como patrimônio simbólico durante o período colonial em contra-
ponto ao catolicismo. O sítio arqueológico é de difícil acesso devido à destruição 
causada por um incêndio no ano de 1980 e sofre com as intempéries. O acesso ao 
conjunto arquitetônico é feito por meio de uma trilha de terra que levam até a 
parte superior da fazenda. A construção de aparência europeia mas erguida por es-
cravos representa a forma de relação social característica do período escravagista, 
como território privado delimitada pela hierarquia do moderno homem ocidental.

FIGURA 1 - RUÍNAS DA CASA GRANDE SÃO BERNARDINO

Fonte: dos próprios autores, 2020.

O terceiro ponto de parada foi o Cemitério dos Escravos, pertencente a antiga 
Freguesia da Piedade do Iguaçu, localizado no bairro de Tinguá. O local representa 
importante sítio histórico, aberto a visitação. É possível observar que o cemitério 
se mantém até hoje em bom estado de conservação: No Brasil colonial era era uti-
lizado para enterrar os escravos, além de indigentes e protestantes, muitas vezes 
em valas comuns, ao passo em que ricos não eram enterrados ali, mas sepultados 
sob o piso das igrejas.

Localizado no alto de uma colina, em um cenário que inclui, ao longo, as ruínas 
da antiga Vila de Nossa Senhora da Piedade do Iguaçu, composta pela torre sineira 
da igreja de Nossa Senhora da Piedade, pelo cemitério dos senhores de engenho 
Nossa Senhora da Piedade e pelo porto de Iguaçu. Embora fique nas proximida-
des do pouco que sobrou do conjunto arquitetônico da fazenda São Bernardino, o 
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cemitério dos escravos é ainda mais antigo, pois já existia antes da construção da 
fazenda, em 1875.

FIGURA 2 – CEMITÉRIO DOS ESCRAVOS

Fonte: dos próprios autores, 2020.

Assim, o trabalho de campo desenvolvido realizado de forma pontual na EJA, 
um recurso didático orientado pela observação e contato direto com os territórios 
a que se pretendia investigar se mostrou eficaz no ensino de geografia, onde o 
professor ocupou muitas vezes o papel de aguçar as curiosidades dos estudantes, 
de maneira a manter a atenção durante todo o percurso. Esta conceituação se 
mantém na verificação da aprendizagem, não aferida apenas através de instru-
mentos formais como as provas bimestrais. Os professores buscaram lançar mão 
de atividades que não terminassem em si, e para isso diferente linguagens foram 
propostas, como as rodas de conversa sobre noções de cultura e civilização e uma 
novidade para o grupo: o relatório do campo versando sobre os espaços visitados.

É importante que, ao propor o trabalho de campo, o professor analise e reflita 
sobre tal formato, procurando considerar o seu cotidiano e a melhor opção con-
siderando fatores comuns no cotidiano escolar como a dificuldade em se obter o 
transporte, o horário da atividade, visto que é comum estudantes da EJA e o 
próprio professor trabalharem durante o dia, além das muitas turmas atendidas 
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pelos professores, o que exigirá em algum momento definir quem será contempla-
do. Por isso, o trabalho de campo exige muito planejamento, em um tempo que o 
docente muitas vezes não possui pelas condições de trabalho, fundamentais nesta 
proposta para exercê-la com qualidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entendemos a prática de campo como um instrumento didático que possibilita 
aos estudantes compreenderem a interação entre os vários fenômenos em suas 
diversas escalas de manifestações, a partir do sentido mais amplo do lugar e região 
com que os mesmos se  expressam (FERRAZ, 2002).

Nesse sentido, esta é uma geografia que passa a considerar fatores como a 
identidade, cultura e pertencimento na educação de jovens e adultos, contribuin-
do sobremaneira para uma leitura melhor da realidade ao romper a distância entre 
a escola e a realidade do educando.

Por este caminho, reconhece-se o quanto é necessária à concepção da EJA, 
composta de estudantes da classe trabalhadora em diversas situações de desigual-
dade, para quem o legado de educação popular influi no processo de formação 
humana e contribui sobremaneira para uma mudança social.

A experiência de campo de geografia apresenta singularidades concernentes 
à geografia científica, e no campo da educação de jovens e adultos pode contri-
buir com o exercício da observação, sentido e reflexão sobre a paisagem, onde na 
maioria das vezes, o ambiente em sala de aula não permite o contato direto com 
os temas abordados.

Essa valorização das práticas de campo aparece não apenas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais de História e Geografia da EJA, porém o documento que 
nunca foi alterado desde a sua publicação aponta uma autonomia do professor ao 
definir seus objetos de ensino e pesquisa:

(...) É preciso que o professor tenha clareza de como ensinar e 
para que ensinar Geografia, tendo competência para agir com 
eficácia pedagógica, facilitando o processo de ensino aprendiza-
gem de cada aluno, respeitando as diferenças sociais, culturais e 
políticas. A competência do professor se completa com conheci-
mentos produzidos na área da psicologia do ensino e aprendiza-
gem; de história da educação; de história do pensamento geo-
gráfico e suas contradições; de linguagens e métodos a serem 
utilizados em sala de aula. (BRASIL, 2000, p.2)

Por isso, postulamos que o trabalho de campo deva se fazer presente na EJA 
como protagonista de potencialidade formativa em relação à leitura de fenôme-
nos geográficos sob o recorte racial, ao evidenciar a memória e luta da população 
negra brasileira, pautada historicamente pelo movimento negro.
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A prática de campo, mesmo ainda incipiente em abordagens que contemplem 
estudos afro-brasileiros merece atenção, pois promovem aos docentes a oportu-
nidade de reaprender e modificar os conhecimentos aplicados em sala de aula, 
desenvolvendo a complexidade do espaço geográfico ao superar preconceitos e 
lugares comuns, como salienta Santos (2007, p.17):

Esta compreensão deve, portanto, ser norteadora (ou suleado-
ra!) da contribuição da geografia trabalhada dentro de sala de 
aula: as noções que aprendemos/ensinamos sobre geografia 
servem para saber interpretar esse mundo, conhecer a sua po-
sição no mundo e agir neste mundo. Isto implica conceber 
o espaço geográfico como sendo estrutura – e, a partir disso, 
estudar sua organização, seus elementos, seus objetos, etc. -, 
mas também como experiência: as posições que os indivíduos 
e grupos sociais ocupam, bem como as relações que eles viven-
ciam. (...)

A sensibilidade metodológica aguçada por Santos estimula a percepção da am-
plitude de temas relacionados à história da África e na história e cultura afro-brasi-
leira, pois traz o desafio da descolonização do ensino, onde não há uma referência 
documentada pelo Estado que indique este percurso. Os conhecimentos válidos 
nos currículos atuais são insuficientes para uma abordagem consistente que atri-
bua uma maior importância a refletirmos sobre a construção da sociedade brasilei-
ra sob o contexto africano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acreditamos que o conceito de cidadania só se constrói através dos espaços, daí 
a necessidade de abordar a região da Fazenda São Bernardino, que abriga marcas 
espaciais da quilombagem, expressões das lutas históricas dos negros, muitas ve-
zes negadas pelo Estado no espaço presente. O papel pronunciado da geografia, 
que é ler o mundo  por suas lentes revela que, apesar da ampliação das políticas 
relacionadas ao currículo ao considerar a inclusão das temáticas das histórias e cul-
turas afro-brasileiras e indígenas indicarem a redução das manifestações explícitas 
do racismo, a tarefa do professor comprometido em desnaturalizar estereótipos 
na educação de jovens e adultos depende fundamentalmente da forma como se 
qualifica através de visões consistentes na luta contra o racismo para desconstruir 
narrativas presentes no currículo. No campo afetivo do professor também existe 
um enfrentamento, pois, ao adotar uma posição política antirracista (opondo-se 
ao antirracismo técnico, mas como didática que se ampara em um projeto de vida) 
tendemos a mobilizar outros para dar fim a este modelo de forma permanente.

Saber utilizar o trabalho de campo de forma produtiva e inclusiva torna-se 
portanto uma possibilidade de vencer o enciclopedismo presente no ensino tradi-
cional, expressão da modernidade europeia. A geografia como ciência acadêmica 
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de ascendência francesa e alemã carrega uma potência sobre a escrita, uniformi-
zando-a como linguagem universal. Encontrar formas de ir além da didática como 
mera operacionalização de procedimentos visando o conhecimento escolar nos 
parece fundamental. Devemos aqui considerar que existe uma complexidade no 
diálogo entre a teoria e a prática na busca por alternativas ao ensinar geografia.

Pensamos que nesta conjuntura onde cada vez mais as ciências se afastam do 
cotidiano, seja necessário um caminho epistemológico voltado para experiências 
de campo, pensando os sujeitos da EJA com capacidade para observarem os fenô-
menos de forma autônoma e direta, principalmente em uma região tão fortemen-
te marcada pela presença negra como é a Baixada Fluminense, seja através de seus 
topônimos, história e memórias coletivas.

Em tempos de Lei 10.639 é fundamental que os professores de Geografia se 
articulem na perspectiva de ações suficientes para afrontar o racismo epistêmico, 
evitando que corporeidades e seus territórios sejam invisibilizados por um currícu-
lo eurocêntrico.

Neste contexto, não basta apenas inserir conteúdos positivos ao tratar da Lei 
10.639 e continuar com uma matriz eurocêntrica, como formas possíveis e desejá-
veis de reprodução. É necessário produzir conhecimento como um pensar militan-
te, pois afetam as tomadas de posição enquanto sujeito na sociedade, pensando 
a escola. Cabe então à crítica decolonial e  sua  pedagogia no ensino de geografia, 
sem dúvidas um grande desafio aos professores.

Entendemos que conhecer critérios e objetivos específicos do currículo qua-
lifica o próprio professor, ao permitir uma escolha que problematize as diversas 
áreas do conhecimento escolar num momento anterior ao cotidiano de seu tra-
balho. O desafio gerado pela falta de condições estruturais, como ter tempo para 
planejamento, formação continuada e discussões pedagógicas sobre as legislações 
colaboram sobremaneira para que projetos vindos de maneira exógena e práticas 
descontextualizadas comprometam a condição docente de reflexão sobre o traba-
lho pedagógico, impedindo que a abordagem sobre a diáspora africana aconteça 
de forma oportunista e sem considerar a questão racial como fundante na socie-
dade brasileira.
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REIS E RAINHAS DA ÁFRICA
UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA
André Santos Luigi

“África” e “Negro” – 
uma relação de coprodução 

liga estes dois conceitos. 
Falar de um é efetivamente evocar o outro. 

Um concede ao outro o seu valor consagrado. 
Achille Mbembe, A Crítica da razão negra

INTRODUÇÃO

Em 1875 a cervejaria norte americana Anheuser-Busch lançou o que viria a ser 
seu principal produto: a cerveja Budweiser. A primeira cerveja distribuída nacional-
mente, logo se tornou um grande sucesso se titulando “King of Beers”. A empresa 
apostou em publicidade de forma pioneira: associar o consumo de cerveja a mo-
mentos de lazer e descontração. A estratégia consistiu na produção gravuras que 
seriam distribuídas em formato de pôsteres. Distribuídos aos milhares, os pôsteres 
estamparam as paredes de bares, postos e mercados por todo o país. Pouco a 
pouco, a “bud” se tornou um dos símbolos do American Way of Life. Entretanto, as 
campanhas publicitarias também reproduziam as contradições da sociedade norte 
americana: seus pôsteres destacavam os valores da classe média branca, estam-
pando marcadores etnocêntricos, machistas e heteronormativos.

A partir dos anos setenta a empresa iniciou uma nova etapa de expansão co-
mercial. Um dos desafios era atualizar a marca. O país ressentia as consequências 
das contradições raciais que marcavam sua sociedade. A reação conservadora fez 
ressurgir milícias de supremacistas brancos contrários a abolição das leis segrega-
cionistas em 1965. Eclodiam diversas denúncias de violência policial contra negros 
nas periferias urbanas. Paralelamente, o racismo institucional do sistema judiciário 
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era exposto aumentando ainda mais a tensão. Por outro lado, surgiam movimen-
tos armados de autodefesa como o Partido dos Panteras Negras e do Movimento 
Black Power. Para a publicidade, superar o etnocentrismo, que já não passava de-
sapercebido, soava como modernidade.

Foi neste contexto que a Budweiser lançou em 1975 sua campanha “Grandes 
Reis e Rainhas da África”: uma série de 30 gravuras de personagens históricos 
africanos selecionados pelo pesquisador Dr. Henrik Clarke. São eles: Hatshepsut, 
Aquenaton, Tiye, Makeda, Sheba, Thutmose III, Taharqa, Anibal, Nefartari, Cle-
opatra, Tenkamenin, Mansa Musa, Ali Beer, Mohammad Toure, Dom Affonso I, 
Amina, Idris Alooma, Bolongongo, Nzinga, Ossei Tutu, Nandi, Shaka Zulu, Mosho-
eshoe, Watembo, Jaja, Nehanda, Samory Toure, Bowelle, Menelek II, Khama III e 
Yaa Asantewa.

A coleção logo se tornou um sucesso. Foi exibida em locais proeminentes como 
a Organização das Nações Unidas – ONU, o Capitólio, a Biblioteca Martin Luther 
King e o Kennedy Center, sendo vista por mais de 43 milhões de pessoas. Uma infi-
nidade de calendários e cartazes da Anheuser-Busch foram distribuídos por todo o 
país, ornamentando estabelecimentos comerciais, templos, lares e escolas.

Entretanto, nem todos receberam bem a iniciativa da Budweiser. O Reverendo 
Michael Pfleger, pastor da Igreja Católica Santa Sabina de Chicago, em entrevista 
ao Chicago Tribune, classifica a iniciativa como “mais uma tentativa das indústrias 
do álcool e do tabaco de comprar uma boa reputação em meio à comunidade afro-
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-americana”. Forte inimigo do consumo de álcool na comunidade negra, o reveren-
do questiona a estratégia que agrega inocência ao símbolo da cerveja. “As crianças 
olham o nome de Budweiser em suas escolas e começam a pensar: é bom eles 
colocarem esse calendário. Ele dá às crianças uma atitude positiva em relação à 
empresa. Budweiser não fez isso para ser bom para os afro-americanos. Eles gasta-
ram muito dinheiro contratando experts em marketing.”1

Outro aspecto questionável das gravuras é a superficialidade dos pequenos 
textos que acompanhavam os cartazes. Além da rasa abordagem histórica, alguns 
textos reproduzem estereótipos machistas e até mesmo racistas, enfatizando vio-
lência descontextualizada para destacar o “poder” dos personagens. Do ponto de 
vista historiográfico, os personagens selecionados seguem a tradição da história 
política que valoriza grandes unidades políticas e militares e o culto à personali-
dade. Desta forma, os personagens são apresentados em narrativas ufanistas e 
descontextualizadas.

Entretanto, é inegável o valor estético de tais gravuras. Os personagens são 
apresentados em primeiro plano, olhando diretamente para o observador de for-
ma convidativa ao diálogo. Ao fundo os cenários retratam eventos históricos espe-
cíficos. Ou seja, as obras foram produzidas para despertar interesse e curiosidade, 
compondo um cenário de grande apelo lúdico, na medida em que nos instiga a 
saber mais sobre o personagem e o evento retratado.

Desta forma, esta pesquisa propõe uma apropriação destas gravuras com obje-
tivos pedagógicos a partir de uma abordagem crítica. O objetivo é disponibilizá-las 
em plataforma digital, de acordo com os termos preconizados pelas Diretrizes Cur-
riculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana.2

APORTE TEÓRICO

O menosprezo com a história da África é sintoma de um fenômeno mais amplo. 
A institucionalização da historiografia diz respeito à conjuntura de consolidação 
das teorias racistas da segunda metade do século XIX. Coube aos historiadores do 
período “demonstrar” o primitivismo dos negros ao “comprovarem” a inexistência 
de civilizações  genuinamente africanas. O silêncio acerca da história dos povos 
africanos sustentou o racismo e legitimou o imperialismo. A “África” produzida 
pela epistemologia ocidental não é isenta, remete a um contexto sócio histórico e 
epistêmico de estereótipos e discriminação (MUDIMBE, 2019). É por isso que a afir-
mação da história da África possui sérias repercussões políticas. Seja por parte dos 

1 LYON, Jeff. The King of Beer. Chicago Tribune. 12 mar. 1995. Disponível em http://articles.
chicagotribune.com/1995-03-12/features/9503120261_1_african-american-budweiser-schoolreform. 
Acesso em 14 de Julho de 2018.
2 Daqui em diante as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana serão citadas com a sigla DCNERER.
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próprios africanos, que viram na escrita da história uma etapa fundamental para a 
construção de suas nações independentes. Seja por parte dos afros-descendentes 
da Diáspora, que recuperam a história da África como parte do processo de cons-
tituição de suas próprias identidades (MBEMBE, 2014). No Brasil não é diferente.

A aprovação da Lei 10639 em 2003 atendeu uma demanda histórica do movi-
mento negro ao alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e incluir o 
ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos da Educação 
Básica. Já em 2004, o Conselho Nacional de Educação, através do parecer da con-
selheira Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, instituiu as DCNERER, tornando-se 
então o documento referencial para a implementação da Educação Antirracista na 
Educação Básica brasileira (BRASIL, 2004).

Muito mais do que um mero instrumento de regulação curricular, o texto pro-
posto por Petronilha é um verdadeiro projeto pedagógico de Educação Antirra-
cista. Sua estrutura se organiza em dois pilares: o primeiro é a Educação para as 
Relações Étnico-Raciais e o segundo é o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e da África. Enquanto a Educação para as Relações Étnico-Raciais é uma prática 
educadora crítica sobre os processos de construção das desigualdades a partir dos 
privilégios raciais, o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana busca 
construir memórias e identidades negras positivas, capazes de romper com o este-
reótipo da escravidão, sofrimento e miséria que muitas vezes acabam por reificar 
a história e a cultura africana e afro-brasileira (LUIGI, 2015).

O Ensino de História da África, nos termos das DCNERER, além de instrumento 
de luta contra o racismo, é também ferramenta de ressignificação dos sentidos 
políticos e sociais da escola a partir do currículo e seus conteúdos:

O ensino de história e cultura da África tem uma agenda. Não se 
trata de mera inserção de conteúdo, tão pouco de substituição 
do eurocentrismo hegemônico na escola por um pretenso “afro-
centrismo”: É importante destacar que não se trata de mudar 
um foco etnocêntrico marcadamente de raiz europeia por um 
africano, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a 
diversidade cultural, racial, social e econômica brasileira. (BRA-
SIL, 2004).

Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, 
que proporciona diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos po-
vos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana e euro-
peia. É preciso ter clareza que o Art. 26A acrescido à Lei 9.394/1996 provoca bem 
mais do que inclusão de novos conteúdos, exige que se repensem relações étnico-
-raciais, sociais, pedagógicas, procedimentos de ensino, condições oferecidas para 
aprendizagem, objetivos tácitos e explícitos da educação oferecida pelas escolas. 
(BRASIL, 2004).

Ao apresentar o negro como humano e não apenas como escravo ou vítima do 
racismo, a biografia de personagens históricos africanos o recupera como agente 
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político, social e cultural, rompendo estereótipos e pré-conceitos. Assim, o negro 
deixa de ser escravo para ser humano e, por extensão, o candomblé deixa de ser 
macumba e se apresenta como uma cosmovisão; o batuque deixa de ser manifes-
tação de primitivismo e se torna um sistema de comunicação e expressão estética; 
a família extensa deixa de ser incapacidade de organizar família nuclear e se torna 
recriação da linhagem matrilinear; as irmandades católicas deixam de ser acultura-
ção e se tornam recriações de sistemas de solidariedade étnica e, assim por diante:

A História da África é importante para nós, brasileiros, porque 
ajuda a explicar- nos. Mas é importante também por seu valor 
próprio e porque nos faz melhor compreender o grande conti-
nente que fica em nossa fronteira leste e de onde proveio quase 
a metade de nossos antepassados. Não pode continuar o seu es-
tudo afastado de nossos currículos, como se fosse matéria exó-
tica. Ainda que disto não tenhamos consciência, o obá do Benim 
ou o angola a quiluanje estão mais próximos de nós do que os 
antigos reis da França (COSTA & SILVA, 2003, p. 240).

A História da África, abordada nesta perspectiva, é em si antirracista. Repre-
senta uma conquista social, pois na medida em torna-se referência de identidade 
negra, liberta negros e não- negros das artimanhas do racismo.

Todavia, o currículo escolar é uma arena política em que as forças sociais bus-
cam impor seu projeto de sociedade (SILVA, 2010). As DCNERER convocam edu-
cadores para enfrentar esta disputa, revisitando sua própria formação (OLIVEIRA, 
2012). Ensinar História da África exige problematizar a relação entre conhecimento 
e poder (GOMES, 2012). Desde então iniciou- se uma longa caminhada diante dos 
desafios que dificultam a abertura dos currículos escolares para o enfrentamento 
do racismo. Uma caminhada cujas as dificuldades delinearam os problemas a se-
rem equacionados por esta pesquisa.

PROBLEMA DE PESQUISA

O Ensino de História da África, nos termos das DCNERER, muito mais do que 
conteúdo, competências e habilidades, diz respeito à disputa pela memória social 
e identidades coletivas. Entretanto, se a Educação para as Relações Étnico-Raciais 
ressoou fortemente nos meios acadêmicos especializados na pesquisa em Educa-
ção, o mesmo não podemos dizer sobre o Ensino de História e a Historiografia.

Os principais trabalhos produzidos por especialistas em História da África com 
o objetivo de discutir as Diretrizes, o fazem em termos estritamente historiográfi-
cos. Um exemplo é o texto produzido por Carlos Moore Wedderburn e publicado 
pela própria Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade ainda 
em 2005 titulado Novas Bases para o Ensino de História da África no Brasil (Con-
siderações Preliminares). A obra é de excelência, revela a genialidade do autor, 
tanto por sua profundidade quanto pelo poder de síntese: um programa de ensino 
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que aborda mais de sete milhões de anos organizados em dez períodos históricos. 
Uma abordagem que, a nosso ver, é inviável para inserção nos currículos escola-
res. Destaca-se também o fato de a proposta ignorar completamente as Diretrizes 
Curriculares.

Outros trabalhos produzidos por historiadores africanistas analisados nesta 
pesquisa permanecem distantes da realidade escolar e da proposta das Diretrizes 
Curriculares. A maioria, ao analisarem as DCNERER, não abordam as teorias antir-
racistas que sustentam o documento, pouco aprofundam a função política da es-
cola e evitam a necessária articulação entre História, memória e identidade.3 Logo, 
desconsideram que o contexto de enunciação da História da África no ambiente 
escolar. A narrativa histórica curricular normalmente segue o roteiro quadripar-
tite, afirmando o eurocentrismo etnocêntrico e heteronormativo. Neste roteiro, 
a África é exótica, primitiva e miserável. Abordar a História da África nos termos 
das DCNERER é anunciar uma contra narrativa, necessariamente determinada pelo 
contexto que questiona.

Além disso, levantamento de materiais paradidáticos, voltados para educado-
res, também apontou ausência de publicações que associassem a dimensão lúdica 
e historiográfica com o tratamento artístico do nível das gravuras da coleção Gran-
des Reis e Rainhas. Ou seja, a coleção ainda é exemplo raro deste tipo de produção.

Foi a constatação da distância entre a produção historiográfica africanista bra-
sileira e a realidade do ensino de História na Educação Básica que motivou a cons-
trução desta pesquisa. O objetivo é a construção de uma ferramenta didática que 
viabilize a implementação do Ensino de História da África nos termos das Dire-
trizes. Ou seja, uma intervenção que promova o ensino de conteúdos históricos 
discutindo o racismo, ao mesmo tempo em que questiona estereótipos através de 
uma intervenção viável, que permita aprofundamentos posteriores independente 
do tempo curricular.

METODOLOGIA

Como nos ensina Tomaz Tadeu Silva (2010), o currículo escolar é um “docu-
mento de identidade”. Identifica as forças sociais que o concebe. Uma sociedade 
racista, machista, heteronormativa e classista. Uma sociedade que reproduz uma 
episteme colonialista, uma universidade elitista e uma escola excludente. Neste 
contexto, o educador, principalmente o educador de Ciências Humanas, sofre um 
intenso processo de desvalorização e precarização. Reduzido à força de trabalho, 
é exposto a currículos padronizados, avaliações de desempenho e à fiscalização 
política e ideológica.

Todavia, a nosso ver, reside especialmente neste contexto adverso, todo po-
tencial das DCNERER. Pois disputa justamente o currículo, e concede autonomia 

3 Esta constatação se fundamenta nas análises desenvolvidas por ABREU & MATTOS, 2008 e 
em OLIVA, 2009.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

601

ao educador quando garante espaço para contrariar, questionar e problematizar 
o próprio conteúdo que muitas vezes é obrigado a reproduzir (GOMES, 2012). En-
tretanto, poucos são os materiais didáticos que ocupam de fato este espaço. Oliva 
(2003) aponta como os livros didáticos tendem a abordar a História da África ora 
como apêndice da História da Europa, ora como um subtema dentro do estudo da 
escravidão. Neste sentido, a História da África pode causar um efeito oposto ao 
pretendido pelas DCNERER.

Diante destes fatos, esta pesquisa buscou, em primeiro lugar, conceber uma 
ferramenta pedagógica que permitisse ao educador se afastar deste contexto epis-
temológico profundamente marcado pelo protagonismo eurocêntrico. Por isso a 
aposta na construção de um website.

A intenção inicial é incentivar o educador a retirar os estudantes da rotina clás-
sica de sala de aula, deixando momentaneamente o livro didático, para navegarem 
na internet. Por outro  lado, a internet em si, com seus algoritmos e dinâmicas 
de navegação também é ambiente de reprodução de estereótipos e preconceitos. 
Entretanto, é locus privilegiado de construção de identidades sociais. Desta forma, 
ocupar este espaço, apresentando belas imagens de grandes personagens históri-
cos, todos negros e africanos, contextualizados em grandes civilizações, pervertem 
a linguagem digital possibilitando problematizações.

O website, já em construção, abrigará diversos projetos além do apresentado 
neste texto. A área reservada ao projeto Reis e Rainhas da África será composta 
por um menu organizado em quatro partes: uma breve apresentação do projeto, 
uma seção voltada exclusivamente aos educadores, outra dedicada a apresentação 
do contexto de publicação da coleção e, finalmente uma seção subdividida em trin-
ta verbetes de cada personagem.4

Na seção dedicada aos educadores haverá uma proposta de sequência didá-
tica que norteará a intervenção do educador. Nela o debate acerca do Ensino de 
História da África e da dimensão política do currículo será abordado. O conteúdo 
seguirá propondo uma intervenção didática. Sua primeira parte proporá iniciar as 
atividades navegando na seção dedicada ao contexto de produção das gravuras. 
Assim, as primeiras aulas serão sobre o movimento de luta pelos Direitos Civis nos 
Estados Unidos, a apresentação de personagens como Rosa Parks, Martin Luther 
King, Malcolm X e Nina Simone. Após esta contextualização, a polêmica acerca  da 
produção da coleção “Grandes Reis e Rainhas da África” será abordada. Além do 
ensino do conteúdo histórico em si, o objetivo final desta etapa introdutória é dis-
cutir como a cervejaria constatou que a luta por direitos e autoafirmação de afro-
descendentes certamente demandaria conhecer mais sobre a História da África. 
A ideia é lançar questões como: porque a História da África não era ensinada nas 
escolas norte-americanas? Ou porque havia grande demanda pela História da Áfri-
ca? O que as gravuras buscavam mobilizar? Qual a relação entre ensino de História, 
memória e identidade? Porque é preciso lutar para estudar História da África? O 

4 Trata-se do website www.historiaensinada.com
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objetivo final é alcançar uma discussão que compare o contexto norte americano 
ao contexto de construção de políticas de promoção da igualdade racial no Brasil, 
bem como a instituição da Lei 10.639 e as DCNERER. A expectativa é abordar de 
forma crítica a dimensão política que  envolve estudar a História da África como 
conteúdo curricular escolar.

Após esta etapa inicial, a proposta será organizar os alunos em grupos para que 
selecionem e desenvolvam estudos dos verbetes destinados aos personagens. Os 
verbetes seguirão a seguinte estrutura: apresentação do personagem da gravura, 
breve apresentação da história da sociedade em que o personagem viveu, bem 
como a problematização acerca dos estereótipos e preconceitos que o persona-
gem ou sua civilização possa ter enfrentado, além de um mapa ilustrativo para a 
localização da sociedade abordada. O texto original do verbete estará demarcado 
de forma separada, permitindo a comparação critica entre os dois textos.

Além disso, os verbetes sempre serão acompanhados por uma arte, como uma 
espécie de marcador padrão entre todos eles, indicando qual período histórico 
aquele personagem pertence. A arte da periodização representa a proposta de 
organização da História da África construída por Wedderburn (2005). A estratégia 
é que esta periodização permita aos estudantes articular as informações esparsas 
dos personagens estudados em um panorama mais amplo de longa e rica História 
da África. A arte da periodização será construída como um link que permitirá ao 
estudante acessar uma página dedica à periodização que explica sua lógica de or-
ganização.

Os textos dos verbetes serão construídos partindo da discussão crítica de Va-
lentim Mudimbe sobre “A invenção da África” (2019) e de Achille Mbembe sobre 
o “substantivo negro” (2014). Ou seja, não abordará a história da África de forma 
essencialista, com expectativas redentoras. Mas sim como uma contra narrativa 
critica capaz de desconstruir os fundamentos dos estereótipos antinegros que per-
meiam o currículo escolar. Neste sentido, a teoria decolonial ajudará a construir 
textos problematizadores que evitem reproduzir preconceitos  epistemológicos. 
Além do racismo antinegro, os verbetes buscarão problematizar o discurso etno-
cêntrico, machista e heteronormativo que normalmente pautam narrativas de 
“grandes” personagens.

A forma de organização final da pesquisa dos alunos, bem como sua forma de 
apresentação e avaliação ficarão à critério dos educadores. Mas, a sequência didá-
tica apontará quais os aspectos relevantes de cada verbete que podem ser obser-
vados em critérios avaliativos.

Finalmente, o verbete conterá em sua parte final um subitem “Saiba mais” que 
indicará leituras, materiais audiovisuais e websites que permitam o aprofunda-
mento do estudo sobre o personagem e sua história. Aqui o objetivo é disponibili-
zar uma ferramenta pedagógica que esteja organizada em camadas que podem ser 
aprofundadas de acordo com o interesse do estudante.
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RESULTADOS E ANÁLISE

Este projeto foi concebido em três etapas: 1) construção do website, 2) elabo-
ração dos verbetes e 3) formação de professores. A primeira etapa foi desenvolvia 
ao longo dos anos de 2017 e 2019. Desta forma, ao longo deste período toda a 
primeira etapa do projeto foi concluída. O website foi montado e hospedado, todas 
as gravuras editadas, bem como a arte da  periodização da História da África.

Já a segunda etapa do projeto foi adaptada para ser desenvolvida como ativida-
des de iniciação à pesquisa por estudantes de licenciatura em História. Entretanto, 
entre os anos de 2018 e 2019, a pesquisa dos verbetes começou a ser desenvolvida 
por uma estudante do Ensino Médio através de programa de iniciação cientifica. 
Realizamos um recorte no projeto, propondo construir a estrutura do website ape-
nas para as dez personagens mulheres que compõem a coleção de gravuras. Este 
recorte recebeu o título de “Grandes Mulheres da História da África” e passou a 
incorporar a teoria de gênero reconstruindo suas bases na perspectiva da crítica 
interseccional. A partir desta etapa a pesquisa passou a contar com a coorientação 
da historiadora Iamara Nepomuceno.

A pesquisa passou a contar com financiamento do programa Workshop Aficio-
nados em Software e Hardware (WASH!)5. O primeiro verbete foi elaborado e a 
personagem escolhida foi a faraó Cleópatra. Procurando representar as mulheres 
enquanto sujeitos ativos no processo histórico, a etapa de construção do verbete 
deparou-se com textos que enfatizam a construção da memória da Faraó Cleópa-
tra a partir de um reflexo masculino a partir do instante em que se  torna símbolo 
de desejos, sendo improvável encará-la como uma estrategista política. Partindo 
das problematizações realizadas por Ella Shohat (2016) em relação a construção da 
figura da Faraó Cleópatra, tornou-se evidente que há disputas em torno da cons-
trução de memória dessa personagem, tanto para a dimensão do gênero, raça e 
política. Shohat aborda a construção de imagens de mulheres e líderes africanas a 
partir da problematização da memória social entorno da Faraó. Demonstra como 
Cleópatra perdeu sua personalidade e se tornou um simulacro do racismo e do 
machismo ocidental, sendo aprisionada no discurso de sensualidade e beleza e, 
consequentemente, representada como uma mulher branca.

Todos estes aspectos foram organizados para serem expostos aos estudantes 
do IFSP Campus Registro no evento Semana de Leitura. A personagem Cleópatra foi 
apresenta aos estudantes em sua dimensão histórica, problematizando questões 
raciais e de gênero envoltas na produção da sua imagem. O debate problematizou 

5 O WASH! é uma atividade de fomento da Science, Technology, Engineering and Mathe-
matics (STEM) do Centro da Tecnologia de Informação Renato Archer- CTI e vinculado ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. A etapa inicial foi desenvolvida e hos-
pedada dentro do servidor do IFSP Campus Registro. (https://rgt.ifsp.edu.br/etniar/index.php/ensino/
reis-e-rainhas-da-africa). Atualmente o website está em processo de reestruturação e migração para 
servidor externo dedicado (www.historiaensinada.com )
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apropriações cinematográficas da personagem Cleópatra que, em sua maioria, re-
forçam o estereótipo de sensualidade, bem como sua característica racial branca.

Além disso, o trabalho venceu a Feira de Ciências do Vale do Ribeira em 2019 e 
foi indicado para representar a região na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia 
de 2020, evento em que também foi premiado e indicado para representar o país 
no Encuentro Internacional Colomnbista de Ciencia, Innovación y Empreendimien-
to, que irá ocorrer no ano de 2021, na Colômbia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar do projeto ainda estar em sua fase inicial, dois aspectos de seu desen-
volvimento permitem delinear considerações importantes. A primeira delas é a 
dimensão pedagógica que a própria elaboração dos verbetes detém. A atuação e 
engajamento demonstrado pela estudante que elaborou o verbete sobre a Cleó-
patra revelou um aspecto importante da pesquisa que não estava previsto em sua 
concepção: o papel formativo da pesquisa em História da África. Conhecer a Histó-
ria da África, questionar discursos históricos machistas, bem como discutir a legis-
lação educacional permitiu à estudante pesquisadora revisitar sua própria identi-
dade. Um processo nem sempre linear e pacífico, mas cuja intensidade se revelou 
transformadora. Desta forma, a produção da pesquisa passará a ser repensada 
como uma etapa que exige planejamento e preparo para lidar com os impactos da 
pesquisa na vida dos pesquisadores estudantes. Por outro lado, a pesquisa passará 
também a ser pensada como uma etapa formativa, não apenas em sua dimensão 
de iniciação à ciência, mas também como formação para as relações étnico-raciais.

Outra dimensão importante, não prevista pelo projeto inicial, mas que se reve-
lou decisiva é a receptividade da pesquisa. A proposta sempre despertou grande 
interesse por parte de educandos e educadores. O que nos faz problematizar o 
anseio que existe pela História da África através de abordagens mais acessíveis. A 
recepção da pesquisa em diversos meios impactou também a formação da estu-
dante, colocando em questão o tema do lugar de fala e os desdobramentos do que 
significa ocupar este espaço como pesquisador e, neste caso específico, enquanto 
uma jovem mulher negra.
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CLEBER MACIEL: TRAJETÓRIA INTELECTUAL DE 
UM NEGRO CAPIXABA
Osvaldo Martins de Oliveira

INTRODUÇÃO

Nesta introdução, apresento de forma sucinta e clássica, os elementos de orga-
nização de um artigo, como: objetivo, problema da pesquisa (a trajetória do pro-
fessor Cleber Maciel), metodologia e aporte teórico. Deste modo, o objetivo, e o 
problema central deste artigo, é analisar a trajetória intelectual do referido profes-
sor, especialmente a partir de duas de suas obras, que identificarei adiante.

Em termos teóricos e metodológicos, essa é uma pesquisa qualitativa com aná-
lise de dados bibliográficos e de memórias sobre o referido professor coletadas por 
meio de leituras e análise das obras do autor e de entrevistas com seus familiares, 
militantes de movimentos negros e ex-alunos/as. O aporte teórico é constituído 
por autores de textos sobre etnicidade, identidade e cultura (Barth, 2005; 2000), 
memória e identidade (Pollak, 1992) e identidade negra (Munanga, 2006).

Cleber Maciel nasceu no município de Cariacica (ES), em 02 de junho de 1948. 
Estudou o ensino fundamental e médio em escolas públicas, e em sua trajetória 
acadêmica, graduou-se primeiramente em Direito, em uma faculdade da rede pri-
vada de ensino, em Colatina (ES) e, posteriormente, em História pela Universidade 
Federal do Espírito Santo (UFES). Cursou mestrado em História pela Universida-
de Estadual de Campinas (UNICAMP), São Paulo, onde defendeu sua dissertação 
em 1985, com o título: “Discriminações raciais: negros em Campinas (1888-1926) 
- alguns aspectos”. A dissertação foi publicada como livro pela Editora UNICAMP, 
1987. Na reta final de seu mestrado, ele foi aprovado em concurso e ascendeu à 
carreira docente, tornando-se professor de História na UFES, onde permaneceu 
até sua morte, em 05 de dezembro de 1993.

Como professor e pesquisador da área de História, além das atribuições rela-
cionadas ao ensino, Maciel realizou pesquisa e organizou eventos acadêmicos, o 
que resultou em publicações de artigos e três livros, dois dos quais analisarei nesta 
comunicação, a saber: Candomblé e Umbanda no Espírito Santo – Práticas culturais 
religiosas afro-capixabas, Vitória-ES, DEC/UFES, 1992; e Negros no Espírito Santo, 
Vitória-ES, DEC/UFES, 1994. Este último foi reeditado pelo APEES (Arquivo Público 
do Estado do Espírito Santo), 2016, sob a minha organização. Venho consultando e 
analisando essas obras, no que toca aos seus temas e conteúdos relativos à identi-
dade, história e culturas afro-brasileiras desde 1997, quando comecei a pesquisar 
quilombos no Espírito Santo.

Tendo as obras supracitadas como objeto de análise, verifiquei que Cleber Ma-
ciel, fez uma etno-história, pois empreendeu de dentro, pesquisando a história e 
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as referências culturais dos descendentes de africanos no Espírito Santo, e estava 
em busca dos símbolos diacríticos que os sujeitos de sua pesquisa empregavam 
para delimitar suas auto definições como negros, com a qual o próprio historiador 
se identificava. Por isso, entre muitos temas pesquisados por ele, neste artigo des-
taco, de forma sucinta, quatro conjuntos de temas inter-relacionados, a saber: 1º) 
a história da procedência étnica dos africanos que chegaram ao Espírito Santo; 2º) 
a história das lutas contra a escravidão efetivadas nas revoltas e formações de qui-
lombos; 3º) as referências e tradições culturais afro-brasileiras como Jongos, Baile 
de Congos de São Benedito, Bandas de Congo, o culto da Cabula, e algumas práti-
cas religiosas afro-capixabas relacionadas ao Candomblé. Não é possível explorar 
tantos temas presentes nas obras do referido autor em um artigo com extensões 
tão limitadas. Por isso, apresentarei uma breve explicação sobre o quarto conjunto 
de temas pesquisado por Cleber Maciel.

RESULTADOS E ANÁLISES: HISTÓRIA, CULTURA E IDENTIDADE 
NEGRA

No primeiro conjunto de temas, ao analisar o que o autor denominou “as ori-
gens dos negros capixabas” (MACIEL, 2016) e também “perspectiva religiosa da 
formação histórica de uma cultura afro-capixaba” (MACIEL, 1992), é possível tomar 
essas expressões como demarcadores para a construção de uma identidade ne-
gra em que o próprio autor estava envolvido. Assim, Maciel (2016; 1992) analisou 
o que chamou de “as origens da cultura afro- capixaba” e apontou pistas para a 
identificação de grupos étnicos, linguísticos e culturais de africanos e de seus des-
cendentes que se estabeleceram no Espírito Santo. Apesar de considerar as dificul-
dades de identificação de forma pormenorizada das origens africanas dos negros 
que foram forçados a vir para o Brasil e redistribuídos para o Espírito Santo, entre 
os grupos étnicos de origem, o autor destaca: Benguelas, Ganguelas ou Bangue-
las, Minas-Nejôs, Minas-Mai, Sás, Rebolas, Caçanjes, Minas-Cavalos, Cabindas D‟á-
gua Doce, Cabindas Massudás e Moçambiques. Embora considere as dificuldades 
mencionadas, escreve que a maioria dos africanos que chegaram ao Espírito Santo 
eram considerados genericamente como da etnia Banto, que era composta de qua-
tro grandes nações, como: Minas, Ardas, Angola e Crioulos. Acrescenta também os 
denominados Congo. Argumenta que os Minas não existiam como etnia, pois era 
uma denominação genérica aplicada aos africanos embarcados como escravos nos 
portos de Costa da Mina, entre os quais se encontravam bantos e sudaneses.

Devido às migrações internas no Brasil, Maciel (1992) considera que falar de 
uma cultura afro-capixaba é pensar os remanescentes de muitas culturas africanas 
somadas às modificações sofridas ao longo do tempo, embora não se possa negar 
a presença de manifestações culturais africanas no Espírito Santo, até por decor-
rência histórica. Maciel (2016; 1992) destaca os sinais da presença dos africanos e 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

610

seus descendentes em diferentes regiões do Espírito Santo, a saber: São Mateus; 
Cachoeiro de Itapemirim e Vitória (Região Central).

No que tange ao segundo conjunto de temas, cabe ressaltar que o autor desta-
cou em suas obras as revoltas, entre as quais a de Queimado, a formação de qui-
lombos; a violência das relações escravagistas e a repressão governamental. Sobre 
a associação entre violência senhorial- governamental, revoltas dos escravizados e 
formação dos quilombos, destacou quatro pontos: 1º) a luta dos escravizados pela 
liberdade deu-se no Espírito Santo da mesma forma que no resto do Brasil; 2º) a 
religião e a resistência quase sempre estavam juntas; 3º) o número de quilombos 
era tão grande que praticamente espalhava-se por quase todo o território da Pro-
víncia; 4º) apesar da violenta repressão, a resistência ampliou-se e foi incorporada 
pela sociedade livre.

Entro agora no terceiro conjunto de temas. O primeiro é o jongo, também co-
nhecido como caxambu e tambor, que é uma referência cultural criada no Brasil, 
no século XIX, pelas capacidades poéticas e artísticas de africanos de origem banto 
e por seus descendentes, que foram escravizados nas fazendas de café na região 
Sudeste do país. Tendo em visto o seu processo de transmissão cultural em diver-
sas comunidades negras e quilombolas nesta região do Brasil, por um período de 
mais de 100 (cem) anos, em 2005 o jongo foi reconhecido pelo Instituto do Patri-
mônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como patrimônio cultural brasileiro. O 
reconhecimento foi precedido por um conjunto de mobilização política dos grupos 
de jongos e caxambus, em encontros e reuniões que ocorreram no Rio de Janeiro 
e em São Paulo desde 1996, momentos onde discutiram a especificidade dessa 
tradição cultural. No estado do Espírito Santo, atualmente, existem mais de 20 
grupos de jongos e caxambus, cada qual liderado por uma liderança denominada 
mestre/a, que realizam celebrações festivas ao redor de fogueiras onde tocam ins-
trumentos musicais como, tambor, ganzá ou reco-reco, bem como dançam e ento-
am suas cantigas de forma poética. Por isso, desde a pesquisa do professor Cleber 
Maciel, as lideranças de movimentos negros e os mestres desses agrupamentos 
de cultura tradicional já tomavam o jongo como um dos símbolos para demarcar a 
identidade negra no estado  do Espírito Santo.

O segundo demarcador cultural da identidade negra acentuado na obra do refe-
rido professor é o Baile de Congos de São Benedito, mais conhecido como Ticumbi. 
As próprias lideranças de comunidades quilombolas e os mestres desses grupos no 
norte do Espírito Santo, conforme escreve Oliveira (2016), consideram o Ticumbi 
como uma referência cultural de suas comunidades, especificamente daquelas que 
se encontram no município de Conceição da Barra, onde existem quatro grupos de 
bailes de congos. Esses grupos realizam todos os anos as festas de São Benedito, 
que vai de 30 de dezembro e 20 de janeiro, ocorrendo na sede do município e na 
vila de Itaúnas. Esses bailes, segundo as memórias dos seus mestres, acontecem 
pelo menos desde o século XIX, sendo considerados tradições que seus ancestrais 
trouxeram da África e que foram recriados pelos quilombolas daquele município. 
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O baile de congos é um ritual composto de danças, cantos e discursos poéticos, 
acompanhados aos sons de violas e pandeiros. Ele é formado por 18 personagens, 
denominados congos, reis, secretários, violeiro e porta-estandarte, que estão sob a 
liderança de um mestre. Os integrantes do baile se vestem de branco e portam ca-
pacetes enfeitados com flores e fitas coloridas na cabeça. Sobre as roupas brancas 
eles cruzam em seus ombros e peitos fitas coloridas, como uma espécie de prote-
ção. Os secretários e embaixadores dos reis, que na guerra vão para as frentes de 
batalhas, além de portarem espadas e mantos de chita colorida, levam sobre suas 
cabeças capacetes confeccionados em forma de animais terrestres e aquáticos, 
como peixes e dragões. O baile é uma representação da “guerra” entre dois reis 
africanos, o Rei de Congo e o Rei de Bamba e seus respectivos secretários. A guerra 
acontece porque o primeiro rei, convertido ao catolicismo colonial português, pro-
íbe o Rei de Bamba e seus seguidores a realizarem a festa de São Benedito, classifi-
cando este rei como pagão. Ritualisticamente, a festa termina com o Rei de Congo, 
batizando, a força, o Rei de Bamba, como ocorria com os africanos escravizados 
ao serem desembarcados no Brasil. São Benedito é um símbolo apropriado pelos 
mestres e lideranças para demarcar a identidade negra e quilombola tanto nos 
agrupamentos culturais dos bailes de congo quanto nos de jongo. Assim, apesar 
de os bailes de congos de São Benedito do norte do Espírito Santo serem formados 
exclusivamente pelo sexo masculino, devido ao fato de ser um ritual de guerra 
de sociedades tradicionais africanas, muitos dos seus integrantes participam tam-
bém das “rodas de jongo”, sejam elas para São Benedito ou para outras divindades.

As Bandas de Congo, ou simplesmente o Congo, como observamos em comuni-
dades negras rurais e quilombolas e em comunidades urbanas do Espírito Santo, é 
uma celebração festiva constituída de rezas de ladainha (especificamente em algu-
mas comunidades negras e quilombolas), cantigas, danças, toque de instrumentos 
musicais, cortejos com bandeiras e  imagens de São Benedito, seguido de fincada 
e retirada de um tronco de madeira denominado mastro. O evento celebrativo, 
realizado por um grupo denominado “Banda de Congo”, ocorre todos os anos no 
final de dezembro para fincar o mastro de São Benedito e em 20 de janeiro, dia de 
São Sebastião, no caso de algumas comunidades quilombolas, para a retirada do 
mastro que fica na casa de um guardião o restante do ano. No caso da comunidade 
quilombola de São Pedro (município de Ibiraçú), o mastro é retirado no Domingo 
de Páscoa. Nos congos dos Quilombos de Retiro (município de Santa Leopoldina) 
e de Araçatiba (município de Viana) não são coroadas “rainhas”, “príncipes” ou 
“reis”, apenas celebra-se um ritual composto dos elementos elencados acima. Na 
comunidade quilombola de São Pedro, encontramos na banda de congo a figura 
de “rainha do congo”. Encontramos a figura da rainha também na Banda de Congo 
São Benedito  do Rosário, na Vila do Riacho, no município de Aracruz.

Em relação ao tema do culto da Cabula, também analisado por Maciel (2016; 
1992), trata- se de um culto religioso de origem africana, procedente das tradições 
dos povos banto. No norte do Espírito Santo, especificamente nas áreas rurais e 
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de mata dos municípios de São Mateus e Conceição da Barra, era praticado por 
quilombolas e era organizado em lugares de práticas e saberes espirituais deno-
minados “mesas de santo”. O termo „mesas de santo‟, conforme escreveu Oliveira 
(2016b), surgiu na literatura sobre o norte do Espírito Santo na Carta Pastoral do 
bispo Dom João Batista Correa Nery, que é do início do século XX, mas que só foi 
editada em 1963. A Cabula era um culto composto por três mesas de santo: mesa 
de Santa Maria, mesa de Santa Bárbara e mesa de Cosme e Damião. As duas últi-
mas mesas foram dissociadas do termo cabula e continuam existindo, mas a mesa 
de Santa Maria, segundo os quilombolas, não existe mais desde a década de 1980.

Pois bem, entremos então no último assunto do quarto conjunto de temas ana-
lisados em Maciel (1992), que diz respeito ao estudo do Candomblé e Umbanda 
no Espírito Santo. Embora os temas anteriores estejam presentes em ambos os 
livros (MACIEL, 2016; 1992), o livro de Maciel (1992) resultou de um projeto de 
pesquisa desenvolvido no decorrer de um ano e seis meses na região da Grande 
Vitória, nos anos 1988 e 1989. O objetivo do projeto era documentar, valorizar e 
divulgar a diversidade da cultura capixaba e promover a visibilidade das influências 
das matrizes afro.

Partindo do contexto histórico do século XIX, o autor entende que as práticas 
religiosas serviram de válvulas de escape para a organização e a resistência ao 
extermínio físico e para a preservação cultural. Segundo ele, a cabula foi quase 
totalmente destruída, mas o candomblé sobreviveu. Os Malês teriam sido exter-
minados, mas os Nagôs permaneceram. Sob o manto dos santos católicos preser-
varam-se muitas vidas e os fragmentos das memórias africanas. Sob o manto dos 
Orixás preservou-se a integridade do ser africano. Essas afirmações revelam uma 
certa influência das teorias evolucionista e de pessimismo na sua escrita, talvez 
advinda do folclorista Arthur Ramos, pois Maciel (2016; 1992) defende a noção de 
que “práticas religiosas africanas sobreviveram”. Segundo o autor, apesar da per-
seguição, da incompreensão e da intolerância, algumas práticas religiosas africanas 
sobreviveram mesmo que modificadas, sincretizadas e ou fundidas em outras. En-
tre as quais a cabula capixaba presente em práticas mescladas com o catolicismo; 
os cultos fervorosos de são Benedito no Espírito Santo. Embora a cabula tenha sido 
objeto de vários estudiosos ainda é pouco conhecida e as pessoas pouco disposta 
a falarem sobre.

Constata-se que é próxima a Umbanda atual, sendo mais um atestado da capa-
cidade de  resistência da cultura negra. Afirma que muitos aspectos da cultura e da 
memória africana sobreviveram e chegaram aos tempos atuais graças ao esforço 
do espírito de sacrifício que tiveram os antepassados em conseguir, sob o domínio 
do medo imposto pelos santos colonizadores, preservar sua dignidade cultural. En-
tre essas manifestações culturais que sobreviveram, ele destaca: Banda de Congos, 
Baile de Congos (Ticumbi) e Festas do Mastro de São Benedito.

Na parte denominada “candomblé e umbanda: práticas religiosas atuais”, o 
autor procura demonstrar como as comunidades afro-religiosas no Espírito Santo 
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estavam organizadas em seis associações e federações no final da década de 1980. 
Afirma que apesar de muitos conflitos de interesses e competições entre elas, 
durante o seminário, organizado na UFES pelo próprio autor, mantiveram uma 
convivência harmoniosa. Argumenta que as organizações associativas têm papel 
importante como elementos aglutinadores e de articulação das comunidades de 
terreiro. Ainda têm espaços de atuação a serem preenchidos e muitos desafios 
para a realização plena de seus princípios e objetivos estatutários, como os planos 
de melhoria e de ampliação em suas atuações junto aos terreiros e barracões.

Entre as denominações dos cultos da época da pesquisa, usavam-se os seguin-
tes nomes: macumba, pemba e umbandomblé. Destacada a questão do precon-
ceito sofrido por esses integrantes não só religiosos como econômicos e étnicos. 
A hierarquia religiosa também é descrita e vista como um fundamento inquestio-
nável. O autor debate o sincretismo, em especial da correspondência dos orixás 
com santos católicos, presente no universo mental da maioria dos praticantes. E 
a correspondência com elementos naturais e sociais. Salienta as entidades mais 
cultuadas e como os calendários festivos e de cultos são orientados pelas práticas 
sincréticas.

No subitem sobre o candomblé, Maciel (1992) procurou caracterizar essa práti-
ca no ES, onde realizou uma abordagem genérica, enfocando assuntos como: o que 
é o candomblé, que nações são representadas, busca ou não de pureza e africa-
nidade; a importância da ancestralidade identificada e, os orixás cultuados e suas 
ordens nos “xirés”.

Na época, o autor observou que eram diversas as nações de candomblé repre-
sentadas no Espírito Santo, mas nem todas tinham casas abertas. O autor inicia 
uma primeira descrição das casas e suas lideranças e integrantes por nações, além 
de elaborar uma breve história das casas e suas distribuições no estado. O trabalho 
de descrição das casas de candomblé na Grande Vitória (ES) teve continuidade com 
a dissertação de Batista (2014) e que, posteriormente, foi desenvolvido com mais 
profundidade e amplitude pelo projeto “Africanidades: identidades, religiosidade e 
patrimônio cultural”, que apresentou um mapeamento detalhado com mais de 80 
casas de candomblé na Grande Vitória (ES) e que foi transformado em livro, sob a 
organização de Amorim e Oliveira (2017).

Destaca que é interessante notar que, apesar de todos os esforços , nenhuma 
informação nova foi obtida sobre a cabula, não que fosse uma nação, mas pelo 
fato de ser uma prática religiosa genuinamente afro-capixaba. Com isto, o autor 
demonstrou que as nações candomblé atualmente existentes no Espírito Santo 
não tem vínculo histórico direto com as antigas nações de escravizados africanos 
ou não vindos para o ES, uma vez que a quase totalidade de representantes das di-
versas nações de candomblé são oriundos de outros estados, como Rio de Janeiro, 
Bahia, São Paulo e Minas Gerais.

Entre as casas, conforme observou Maciel (1992), há uma tentativa de classifi-
car o candomblé como sendo mais puro a medida que tem alguma ligação com os 
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africanos e menor influência de elementos católicos e de outras práticas espíritas. 
Mesmo com essa tentativa de legitimar pureza, a maior parte dos zeladores fala 
com orgulho da sua passagem religiosa pela umbanda.

O autor conclui que não se deve falar em pureza africana no candomblé, onde 
ela não existe. Há uma tendência de caracterizar os candomblés na busca da afri-
canidade perdida. Isto é manifestado pela vontade explicitada por muitos prati-
cantes, de visitar a África, aprender línguas africanas, usar frutos, raízes de plantas 
africanas, resgatar, enfim, o conhecimento africano e  assim dar mais “fundamen-
to” e mais segurança nos “trabalhos”. Enfatiza que o candomblé,  assim como to-
dos os fenômenos sociais, sofreu modificações. As diversas nações interferiram e 
interferem umas nas outras e já não se pode dizer que elas se diferenciam e tem 
especificidades que as caracterizam de forma inconfundível. Na realidade uma na-
ção copia as práticas da outra.

A questão da ancestralidade é explicitada por Maciel (1992) considerando a 
importância de demonstrar os fundamentos, raízes, tronco, nação e árvore gene-
alógica. Ainda, menciona o domínio dos orixás nagôs no candomblé capixaba e a 
ordem no xirês.

No que se refere à umbanda, o autor pretendeu realizar uma abordagem a par-
tir do entendimento que praticantes dos cultos têm da mesma, destacando as fases 
da sua história, bem como algumas características locais, com enfoque especifico 
de alguns terreiros. A partir da descrição das práticas religiosas de alguns terreiros, 
Maciel (1994) definiu a umbanda como um culto formado por praticantes negros e 
pobres. O objetivo da pesquisa foi demonstrar a diversidade dos mesmos terreiros 
de umbanda, e que o culto é parte significante do cotidiano capixaba.

Tanto o trabalho de Maciel (1992), quando os realizados por Batista (2014) e 
por Amorim e Oliveira (2017), demonstraram que existem trânsitos religiosos in-
tensos entre os integrantes dessas religiões, entre a umbanda e o candomblé e o 
catolicismo. Esse trânsito e hibridização é um dos sinais de diferenciação das religi-
ões de matriz africana no Espírito Santo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta inicial deste artigo foi uma análise da relação entre identidade e cul-
tura negra a partir das obras de Cleber Maciel. A análise foi feita principalmente a 
partir dos aportes teóricos de Barth (2005, 2000) e de Munanga (2006), escavando 
as estratégias de identidade construídas por lideranças e intelectuais dos grupos 
étnicos que tomam as culturas tradicionais dos grupos  aos quais pertencem para 
demarcar o pertencimento e identidade, inclusive deles mesmos enquanto parte 
desses grupos.

Além da história, as lideranças e intelectuais tem escolhido algumas práticas 
das culturais consideradas negras como símbolos demarcadores de uma identi-
dade que consideram negra. Entre os elementos que consideram parte de uma 
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cultura tradicional negra, eleitos como símbolos diacríticos demarcadores do per-
tencimento, estão: o jongo, o baile de congo de são Benedito, as bandas de congo, 
a cabula, o candomblé e a umbanda. O próprio Cleber Maciel transitava nos cultos 
de candomblé e umbanda.

Concluindo, cabe destacar que o trabalho de Maciel (1992) é uma descrição 
dos terreiros estudados como lugares de cultos religiosos e de formação das fa-
mílias religiosas. Os temas pesquisados por ele dizem respeito à história, memória 
e cultura de comunidades e agrupamentos afro-brasileiros no Espírito Santo, que 
as lideranças demarcam como suas, e alegam que tais agrupamentos estiveram e 
estão nos embates pela inserção na educação escolar, mercado de trabalho, vida 
política e configuração social, econômica e cultural do Brasil.

Em suas obras, o autor busca construir os lugares de memórias e as histórias 
e como se deu a formação das identidades dos integrantes das comunidades de 
terreiro, quais são os sinais diacríticos que demarcam seu pertencimento. Para os 
integrantes do candomblé, esses sinais diacríticos são as vestimentas que demar-
cam seus pertencimentos, o uso de palavras e expressões em diletos africanos e 
ou hibridizados ao português, o uso de adereções como as contas ou fio  de contas.
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ITINERÁRIOS EDUCACIONAIS DE PROMOTORES 
NEGROS RACISMO, IDENTIDADE E MEMÓRIA
Ingrid Marques Cabral

INTRODUÇÃO

Este trabalho se origina da pesquisa em andamento para mestrado em Ciências 
Sociais e busca descrever os itinerários educacionais, com enfoque no processo de 
ingresso na carreira, de promotores autodeclarados negros, almeja-se, ainda, além 
de analisar eventuais casos de discriminações raciais, examinar seu processo de in-
gresso com o intuito de identificar singularidades que possam ter os impulsionado 
na ocupação desses cargos.

É importante frisar que essa pesquisa foi pensada e iniciada antes da pandemia 
do Covid- 19 e buscava utilizar uma abordagem qualitativa, por meio da técnica 
de entrevistas do tipo narrativas de vida, na modalidade face a face, e da observa-
ção direta no Ministério Público, especificamente em cidades do Estado do Espíri-
to Santo. Porém, em decorrência da Pandemia, só foi possível realizar entrevistas 
com dois promotores do Estado do Espírito Santo por vídeo conferência.

É importante frisar que a adoção do termo narrativa de vida foi proposital, pois, 
para Bertaux, “história de vida” não apresenta uma distinção entre a história efe-
tivamente vivida e o discurso elaborado pela pessoa a partir dessa vivência. As-
sim, almeja-se relatar os itinerários sociais dos entrevistados, não com base na 
reconstrução da história efetivamente vivida, mas sim a partir da narrativa por eles 
elaborada.

ITINERÁRIOS EDUCACIONAIS E SINGULARIDADES

Nenhum dos dois entrevistados quis ser identificado, portanto, a fim de res-
guardar suas identidades, foram usados nomes fictícios e as informações relacio-
nadas ao ano de ingresso na carreira, local da Comarca, cidade do nascimento, 
idade exata, número exato de anos atuando no cargo, número de filhos1, também 
foram suprimidas do texto.

1 Como o número de profissionais negros em carreiras jurídicas é muito pequeno, informa-
ções como o local de nascimento ou o número de filhos podem, facilmente, identificá-los. 
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1.1 LUÍS GONZAGA PINTO DA GAMA

Luís Gonzaga Pinto da Gama tem entre 40-50 anos de idade, é do gênero mas-
culino, se autodeclara como preto e está há mais de 10 anos no exercício do cargo 
de promotor de justiça no Estado do Espírito Santo. Atualmente é casado com 
uma mulher autodeclarada branca e possui filho (s). Ele é a primeira geração da 
sua família que tem acesso ao ensino superior, sendo o único de seus irmãos que 
terminou o ensino médio e o único da família a exercer um cargo em uma carreira 
jurídica.

Luís nasceu em uma cidade do Espírito Santo. Na sua infância, seus pais se di-
vorciaram e ele passou a viver com seus avós maternos. Eles exerciam a profissão 
de vendedores e eram classificados por Luís como analfabetos funcionais, seu avô 
nunca concluiu o ensino fundamental e sua avó aprendeu a ler e escrever após os 
40 anos de idade.

Luis relata que, apesar de nunca ter lhe faltado nada, sempre gostou de ter seu 
próprio dinheiro e começou a trabalhar cedo, com cerca de 11 anos, vendendo 
picolé, trabalhando em farmácias, supermercados, entregando panfletos e, aos 15 
anos, iniciou um “trabalho formal” como menor aprendiz em um órgão público.

Durante seu ensino fundamental, estudava em uma escola pública municipal e, 
mesmo conciliando estudos com o trabalho, começou a tirar ótimas notas, ocasião 
em que, um professor aconselhou a sua avó a investir na sua educação e a procurar 
outra escola, pois aquela já não o “acompanhava mais”. Os avós de Luís seguiram 
o conselho do professor e, antes dele iniciar o ensino médio, o mandaram para o 
interior do Estado para residir com sua mãe e dar seguimento aos estudos em uma 
escola particular.

A partir de então, Luís passou a fazer o ensino médio em uma escola particular 
que era custeada por sua mãe e por ele, que a ajudava financeiramente com o 
dinheiro que recebia do seu trabalho. Luis terminou o ensino médio nessa escola 
e, em 1995, retornou a sua cidade natal e iniciou um cursinho pré-vestibular que 
era totalmente custeado por ele. Na mesma época, tentou ingressar na única uni-
versidade pública do Estado, porém, não obteve êxito. Relata que era muito difícil 
ter que estudar e trabalhar e, naquele momento, não existia qualquer tipo de ação 
afirmativa.

Sobre a escolha do curso para graduação, Luís sempre quis medicina, mas acha-
va que não estava pronto para o vestibular, ai tentou psicologia na UFES, passou 
na primeira etapa e ficou reprovado na segunda. Depois disso, alguém o orientou 
a fazer faculdade de direito, apesar de ninguém da sua família nunca ter exercido 
profissões voltadas às carreiras jurídicas. Luís seguiu esse conselho e, em 1996, 
foi aprovado em direito numa faculdade particular no interior do Estado do Espí-
rito Santo, e, como residia em outra cidade com seus avós, passou a fazer viagens 
diárias ao interior por mais de dois anos. Nesse período, Luís estudava à noite e 
trabalhava durante o dia de 8 às 16 horas e, com o dinheiro obtido, custeava as 
mensalidades da faculdade e da van. Luís relata que o dinheiro que recebia era to-
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talmente usado nesses gastos, sendo que, para ter dinheiro extra, vendia seu passe 
escolar e outros itens para seus colegas de classe.

Durante a faculdade, começou a namorar com sua atual esposa, e, depois de 
formado, se casou. Para Luís, o seu casamento foi um ponto determinante em sua 
trajetória, ele afirma que: “acho que se eu não tivesse casado com minha mulher 
eu não estaria aqui não”. Ele relata que  sua esposa era de uma família “mais tradi-
cional”, o que passou a incomodá-lo, pois, após o casamento, passaram a ter uma 
vida muito apertada, de modo que Luís viu “nos estudos” uma forma de melhorar 
a situação financeira da sua família.

E assim começa sua trajetória como estudante para concursos públicos, ele 
menciona que pregou seu extrato bancário na porta do seu guarda-roupa, para 
poder vê-lo todos os dias e assim se motivar ainda mais a estudar. A escolha para 
a carreira se deu quase que por acaso. Luís menciona que não tinha o sonho de ser 
promotor de justiça desde cedo, na verdade, ele decidiu que seria promotor após 
ver uma reportagem televisiva que informava que todos os vereadores da câmara 
de Viana haviam sido afastados por alguns promotores.

Contudo, como os concursos de carreiras jurídicas geralmente pressupõem 
anos de preparação, ele precisava de dinheiro e de estabilidade emocional para 
“estar pronto para o MP”. Por isso, se dedicou inicialmente a um concurso “menor” 
que não exigia tantos anos de preparação, e, a partir da aprovação nesse concurso, 
passou a se dedicar exclusivamente aos relacionados à carreira de promotor de 
justiça.

Durante esse período, pôde fazer cursinho pago e teve que conciliar estudos e 
trabalho. Após pouco mais de um ano estudando, foi aprovado na primeira fase 
do concurso de promotor de justiça do Espírito Santo, porém, na reta final do con-
curso, seu filho nasceu e ficou internado na UTI. Luís então passou a conciliar os 
estudos, o trabalho e o hospital. Ele menciona que o estado de saúde do seu filho 
foi usado por ele como uma motivação para estudar, pois sabia que seu filho pre-
cisaria de uma estrutura e condições financeiras melhores.

Ao ser perguntado sobre como descreveria sua trajetória educacional, Luís afir-
mou que estudava em um “ritmo alucinante”, sua principal fonte de motivação era 
melhorar sua condição financeira e, em 2 anos de dedicação exclusiva a concursos 
do Ministério Público, conseguiu ser nomeado no cargo almejado.

Ao analisarmos o itinerário educacional de Luís, constatamos que ele precisou 
ultrapassar diversas barreiras e se esforçar muito para ser aprovado no concurso 
de promotor de justiça. Raíza Feitosa, ao relatar os itinerários de magistradas ne-
gras, pontua que pessoas negras ainda precisam fazer um “esforço hercúleo”2 para 
ocupar determinados lugares. Não raro, esse empenho exacerbado é incentivado 
e exigido, como se fosse louvável impor que certas pessoas, por não terem certos 

2 GOMES, Raíza Feitosa. Magistradas negras no Poder Judiciário brasileiro: representativida-
de, política de cotas e questões de raça e gênero. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade 
Federal da Paraíba, 2018, p. 71.
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privilégios que são “transmitidos por herança”3, empreendam um esforço dema-
siadamente maior que as demais.

No que se refere a essa lógica meritocrática, Jessé de Souza4 fundamenta que 
existe uma naturalização da desigualdade, pela sutil violência dessa ideologia da 
meritocracia, que justifica o processo de reprodução da desigualdade como resul-
tante da trajetória da pessoa, como se os próprios indivíduos fossem responsáveis 
pela sua marginalização. Usa-se, portanto, a meritocracia para explicar a ausência 
de pessoas negras em determinados espaços, como se elas próprias fossem cul-
padas pela discriminação sistêmica que são acometidas. De modo que trajetórias 
como a de Luis, são usadas, de forma distorcida, para justificar que só não conse-
gue quem não se esforça o suficiente.

Todavia, através de uma análise mais aprofundada constata-se que o relato de 
Luis é permeado de singularidades que, infelizmente, não são compartilhadas pela 
maioria das pessoas negras. O levantamento sobre o sistema educacional brasilei-
ro em 2019, feito através da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua), demonstrou que existe uma diferença nas oportunidades educa-
cionais entre brancos e negros que influencia na taxa do analfabetismo, no término 
do ciclo educacional básico, na evasão escolar, no acesso ao ensino superior e na 
obtenção de diploma de graduação.

Tais dados comprovaram que o índice de analfabetismo dos negros, é mais de 
duas vezes maior, se comparado ao de pessoas brancas. Quando a análise se vol-
ta ao nível de instrução, a diferença entre as oportunidades educacionais é ainda 
mais evidente. O levantamento mostrou na faixa etária de 18 a 24 anos, 29,7% das 
pessoas brancas frequentavam a graduação enquanto somente 16,1% dos negros 
o fazem. Ademais, a diferença no acesso ao diploma de graduação também foi 
significativa, pois, em comparação aos brancos (6%), só metade dos negros (3%) 
possuía diploma.

Esses dados de 2019 só reforçam a que Lélia Gonzalez e Carlos Hasenbalg já 
afirmavam em 1982: “o negro enfrenta uma estrutura de oportunidades sociais 
diferente e mais desfavorável que a do branco”5. Para os autores, essa desigual-
dade não se justifica, tão somente, por um “legado do passado”, ela se perpetua 
em virtude da “estrutura desigual de oportunidades sociais que brancos e negros 
estão expostos”6. Angela Figueiredo, na obra classe média negra que analisa traje-
tórias de mobilidade social de negros/as, conclui que o “aumento na escolarização 
da população brasileira não significou uma redução das diferenças entre brancos 
e negros”.7

3 Ibid, p. 71.
4 SOUZA, Jessé. Subcidadania brasileira: para entender o país além do jeitinho brasileiro. Rio 
de Janeiro: LeYa, 2018, p. 30.
5 GONZALEZ, Lélia; HASENBALG, Carlos. Lugar de negro. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1982, p. 
97.
6 Ibid, p. 98.
7 FIGUEIREDO, Angela. Classe média negra: trajetórias e perfis. Salvador: EDUFBA, 2012, p. 49.
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Assim, apesar de Luis ter ultrapassado diversas barreiras, o fato de ter estudado 
em uma escola particular, ter feito curso pré-vestibular pago, ter sido aconselha-
do/orientado a cursar determinada graduação, poder usar todo dinheiro que ga-
nhava para pagar a faculdade, ter terminado o ensino superior, ter feito cursinho 
pago para ingresso na carreira, são fatores que podem ter o impulsionado na in-
vestidura do cargo.

1.2 JOAQUIM ZACARIAS ELESBÃO

O segundo entrevistado foi Joaquim Zacarias Elesbão, ele tem entre 35 – 40 
anos de idade, é do gênero masculino, se autodeclara como negro e está há mais 
de 10 anos no exercício do cargo de promotor de justiça no Estado do Espírito San-
to. Atualmente é casado com uma mulher autodeclarada branca e possui filho (s). 
Ele pertence à segunda geração da sua família que tem acesso ao ensino superior, 
eis que seu pai era advogado, e é o primeiro da família a exercer cargos em carrei-
ras jurídicas.

Joaquim relata que nasceu em um bairro pobre de uma cidade da Bahia, onde 
viveu, durante toda sua infância e adolescência, com seus pais e seu irmão. Seu 
pai, durante esse  período, se formou em contabilidade e em direito, e começou 
a exercer a advocacia, sendo o único, dentre todos os tios paternos de Joaquim, 
a iniciar um curso superior. Quanto à escolaridade dos demais membros de sua 
família, Joaquim ressalta que seu irmão é advogado na Bahia e sua mãe trabalhava 
na biblioteca municipal e não era graduada.

A prioridade dos pais de Joaquim era a educação dos seus filhos, ele afirma que 
sua mãe chegava a dizer que “a prioridade da casa era a comida e depois a educa-
ção, o restante poderia faltar.” Em decorrência desse apoio financeiro, Joaquim fez 
o ensino fundamental, médio e superior em instituições de ensino particulares e 
pôde se dedicar exclusivamente aos estudos durante toda a sua infância e adoles-
cência, eis que seu pai enfatizava que o trabalho dos seus filhos era estudar.

Sobre essa inserção no ensino superior e a escolha do curso de direito, afirma 
que o contato, ainda na infância, com um juiz oriundo de classes populares pode 
tê-lo influenciado de alguma forma na escolha da profissão, de modo que, antes 
mesmo de entrar na faculdade de direito, já sabia que queria fazer concursos para 
juiz. Joaquim relata que uma memória marcante de sua aprovação no vestibular 
foi uma conversa com seu pai, que o parabenizou pelo conquista  e contou que 
enquanto seu filho, aos 17 anos, estava iniciando o curso de direito, ele, na mesma 
idade, estava aprendendo a ler e escrever.

Ainda na graduação, Joaquim começou a estudar para concursos da magistratu-
ra, e afirma que, apesar de fazer provas para diversos cargos, nunca estudou outro 
edital que não fosse voltado à magistratura. Todavia, por mais que quisesse seguir 
essa carreira, ele a via quase como inalcançável. Essa percepção só mudou quando 
ele, ainda na graduação, foi aprovado na primeira fase para o concurso de juiz/a 
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do Rio Grande do Norte. Esse ocorrido foi um ponto importante na sua trajetória, 
visto que tornou a aprovação em concursos da magistratura algo mais alcançável, 
mais tangível e isso o motivou a persistir.

Depois de concluído o curso superior em direito, continuou estudando para 
concursos da magistratura, porém, como ajudava seu pai na advocacia, não pôde 
se dedicar exclusivamente depois de formado. Ele relembra que seu pai o “prote-
gia” em certa medida, pois, sabendo que ele estava se preparando para o concur-
so, o ajudava no trabalho para que ele tivesse mais tempo livre para estudar.

Após 02 anos de dedicação aos concursos, seu pai faleceu vítima de doença de 
chagas. Depois da morte de seu pai, teve que abandoar os estudos por um tempo, 
pois seu irmão ainda estava na graduação e precisava de ajuda financeira. A partir 
de então, passou a se dedicar exclusivamente ao trabalho. Ficou cerca de 1 ano e 
meio sem dedicar-se aos concursos, e, quando retomou os estudos, em cerca de 
dois anos, foi nomeado para o cargo de promotor de justiça no Estado do Espírito 
Santo e relata que, quando passou, se sentiu feliz e aliviado, pois agora poderia 
ajudar mais sua mãe.

No que se refere aos itinerários educacionais de Joaquim, constata-se que e 
seus pais consideravam sua educação como prioridade e investiram nela durante 
anos. Daniela Kabengele8, ao investigar o itinerário do Professor Cesarino Junior, 
também demonstra que o investimento na educação esteve entre as principais 
preocupações dos membros da família do professor, essa preocupação e apoio 
financeiro podem ter influenciado demasiadamente na trajetória de Joaquim até a 
ascensão ao cargo por ele almejado.

Nota-se, portanto, que Joaquim, apesar de também ter ultrapassado diversas 
barreiras, possuiu algumas singularidades no seu itinerário educacional que não 
são compartilhadas pela maioria das pessoas negras brasileiras. Isso porque, ser da 
segunda geração da família que tem acesso ao ensino superior, ter feito o ensino 
fundamental, médio e superior em instituições particulares, ter sido aconselhado/
orientado a investir na sua educação, ter se dedicado exclusivamente aos estudos 
durante anos, ter contato com um profissional da área almejada, ter terminado o 
ensino superior e feito cursinho pago para ingresso na carreira, são fatores que 
podem ter o impulsionado na investidura do cargo.

A partir da análise dos relatos apresentados e das considerações elaboradas, 
parece que a ascensão dos entrevistados a cargos de alto prestígio em carreiras 
jurídicas pode ser entendida como um processo de mobilidade individual marcado 
por singularidades que não são compartilhadas pela maioria negra, por conseguin-
te, as estratégias de mobilidade utilizadas não serviriam como parâmetro para a 
comunidade negra em geral, eis que se referem a um processo de mobilidade indi-
vidual, e não coletiva.

8 KABENGELE, Daniela. Notas sobre o itinerário do professor Cesarino Junior (1906-1992): 
Investimento familiar na formação educacional e questão racial. Interfaces Científicas - Educação • 
Aracaju • V.6 • N.3 • p. 171 - 182 • Junho – 2018, p. 173.
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Essa conclusão converge com aquilo que vem se reiterando na literatura há 
anos. Para Lélia Gonzalez, a “mobilidade social ascendente do negro brasileiro se 
caracteriza por ocorrer em termos individuais [...]”9. Sueli Carneiro, por sua vez, 
pontua que a ascensão individual de alguns negros não teria tanta relevância polí-
tica, social ou econômica, pois os negros, enquanto coletividade, continuam sendo 
considerados “parcela descartável da nossa sociedade”10, de modo que os poucos 
que são considerados “bem sucedidos”11 o são individualmente. Além disso, suas 
trajetórias seriam utilizadas para legitimar o mito da democracia racial.

Angela Figueiredo, que analisou trajetórias de negros em mobilidade social, 
concluiu que “a ascensão social do negro tem sido historicamente orientada a par-
tir do uso de estratégias individuais” de modo que os negros que ascendem “são 
vistos como exceção à regra do grupo”12. Azevedo, no mesmo sentido das intelec-
tuais acima mencionadas, concluiu em estudo iniciado na Bahia em 1951, que “A 
ascensão social dos escuros como indivíduos é frequente e fácil de verificar. Como 
grupo, no entanto, as pessoas de cor vêm ascendendo mais dificultosamente”13.

2. RACISMO, IDENTIDADE E MEMÓRIA

Joaquim e Luis, quando perguntados se já foram vítimas de discriminação racial, 
informaram que nunca sofreram tal espécie de discriminação no exercício de suas 
funções afirmando que, para eles, no Brasil, o preconceito é social e não racial.

Conquanto, apesar de ter negado inicialmente que tenha sido vítima de discri-
minação racial, um promotor lembrou que já foi confundido com o motorista e que, 
ao entrar no Tribunal de Justiça, junto com outro promotor (branco), o porteiro do 
Tribunal o parou e pediu que ele se identificasse no local apropriado, apesar de ter 
deixado o promotor branco passar sem a necessidade de qualquer identificação 
específica. Ele deixou claro que não avalia que tais  situações sejam oriundas de 
discriminação racial, e, durante a entrevista, mencionou que, para ele, existe muita 
vitimização e que, em determinadas situações, o fator racial é um fator neutro.

Busca-se, portanto, com base no relato dos entrevistados, dialogar com a li-
teratura existente a partir das concepções de racismo, memória e identidade a 
fim de compreender como as percepções adotadas sobre a identidade e memória 
podem influenciar na narrativa dos entrevistados sobre as discriminações raciais. 
Para tanto, adotaremos a concepção de Cuche a respeito da identidade, de Pollak 

9 GONZALEZ, Lélia. A mulher negra na sociedade brasileira: uma abordagem político-econô-
mica. In: RODRIGUES, Carla; BORGES, Luciana; RAMOS, Tania Regina Oliveira. (Org). Problemas de 
gênero. Rio de Janeiro: Funarte, 2016, p. 409.
10 CARNEIRO, Sueli. Gênero Raça e Ascensão Social. Revista Estudos Feministas. Florianópolis, 
v. 3, n. 2, p. 544, jan.  1995, p. 548.
11 Ibid, p. 548.
12 FIGUEIREDO, Angela. Classe média negra: trajetórias e perfis. Salvador: EDUFBA, 2012, p. 27-28.
13 AZEVEDO, Thales. As elites de cor: um estudo de ascensão social. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1955, p. 195.
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sobre a memória e de Bourdieu sobre as lutas permanentes para definir a realidade 
e a identidade.

Para Cuche14 a identidade pode ser concebida como uma construção social pau-
tada na negociação entre a auto e a hetero-identidade. Contudo, nem todos os 
grupos detêm o poder de se nomear de acordo com suas próprias definições e in-
teresses, de modo que as negociações relacionadas à identidade são marcadas por 
conflitos em torno de qual definição será adotada como legítima e real.

Sobre esses conflitos, Bourdieu ressalta que existe uma “luta permanente para 
definir a realidade”15 e incluir naquilo que é taxado como real, a sua própria repre-
sentação dessa realidade. Essa luta também se expressa nos conflitos a respeito 
da identidade, de modo que aquele que tem o poder de trazer a existência daquilo 
que enuncia, pode inclusive, “criar um grupo e impor a seus integrantes e aos de-
mais uma visão única de sua identidade16.”

Para Cuche, em determinadas situações, essa hetero-identidade pode conferir 
aos grupos tidos como minoritários uma “identidade negativa”, que, quando acei-
ta, culmina em uma interiorização de uma identidade vergonhosa e permeada de 
estigmas, que passam a ser rejeitados por esses indivíduos.17

Essa rejeição dos atributos e estigmas associados à determinada identidade 
pode influenciar diretamente na memória, pois, para Pollak, “memória é um fenô-
meno construído social e individualmente”18, e, além de ser um elemento consti-
tuinte do sentimento de identidade, é seletiva e não se refere apenas à vida física 
da pessoa, por conseguinte, está sujeita a flutuações constantes.

Desse modo, se a pessoa entende que determinada identidade está associada 
a uma “vitimização exacerbada” (como ocorre com um entrevistado) e a estigmas 
lidos como negativos, ela poderá iniciar um processo de rejeição desses estigmas, 
e, até mesmo, das lembranças que remetem a eles. Esse processo pode influenciar 
na memória dela sobre situações vividas e, consequentemente, naquilo que ela 
reconhece como ato discriminatório, pois, como ela vai classificar e nomear uma 
discriminação racial que ela própria, além de rejeitar, acredita não  existir?

Além desse processo de construção e reconstrução da memória, Pollak19 men-
ciona que o silêncio em relação a determinados fatos vivenciados, diferentemen-
te do esquecimento, pode estar ligado à “necessidade de encontrar um modus 
operandi”, de não se arriscar a um “mal- entendido sobre uma questão grave”. 

14 CUCHE, Dennys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru, São Paulo: EDUSC, 1999; 
2002, p. 182 – 184.
15 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand. Brasil, 2004, p. 113.
16 Ibid, p.117.
17 CUCHE, Dennys. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru, São Paulo: EDUSC, 1999; 
2002, p.184-185.
18 POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Revista Estudos Históricos, ISSN 2178-1494. 
Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, jul. 1992 200-215, p. 203-204.
19 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Revista Estudos Históricos, Rio de 
Janeiro, vol. 2, n. 3, 1989, p. 3, 4, 10 e 12.
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Portanto, para a pessoa, talvez seja melhor se abster de falar do que produzir um 
ressentimento ou um mal-entendido no local que ela escolheu viver. Nesses casos, 
“o silêncio sobre si próprio, diferente do esquecimento, pode ser uma condição ne-
cessária para a manutenção da comunicação com o meio ambiente que escolheu 
viver”20. 

Nesse sentido, se o entrevistado afirmar que já foi vítima de discriminação ra-
cial no exercício da sua profissão ele irá declarar, em alguma medida, que existem 
práticas racistas dentro de uma instituição que ele prestigia e pertence, e que essa 
discriminação não estaria restrita às classes populares, pelo contrário, também 
atingiria àqueles que exercem cargos com certo prestígio social. Essa declaração 
vai de encontro com aquilo que eles acreditam e defendem, por isso, talvez, alguns 
escolham o silêncio como ferramenta para evitar ressentimentos e desentendi-
mentos no local que escolheram viver, e também para não entrarem em conflito 
com aquilo que eles próprios defendem e acreditam.

Por essa razão, quando pesquisamos discriminações raciais em determinadas 
instituições, é imprescindível ouvir os relatos pessoais de negros e negras sobre 
suas experiências, pois,  a partir desses relatos, como bem elucida Pollak21, os indi-
víduos de certos grupos podem dar ênfase, ainda que sem intenção pré-meditada, 
em vivências que, além de contrapor o relato oficial sobre o assunto (que tende a 
ser pautado em uma memória coletiva enquadrada), permitem obter uma com-
preensão mais aprofundada das dimensões e da complexidade do assunto tratado.

É justamente o que acontece com a narrativa acima descrita, na qual o pro-
motor, apesar de não acreditar em discriminações de cunho racial e afirmar que 
nunca as vivenciou no exercício de sua profissão, apresenta experiências por ele 
vivenciadas que, se analisadas mais profundamente, serão enquadradas como dis-
criminatórias.

Essa análise mais aprofundada requer a compreensão tanto do conceito de ra-
cismo quanto do seu desenvolvimento e aprimoramento, pois, o racismo não é 
marcado somente por discriminação explícita e declarada. Pelo contrário, Silvio 
de Almeida22 entende que o racismo pode se manifestar por práticas conscientes 
ou inconscientes e que a discriminação vivenciada pode ser tanto direta quanto 
indireta. Sendo assim, é possível que alguém discrimine racialmente outra pessoa 
tendo, ou não, a intenção explícita de fazê-lo, ou, até mesmo, sem sequer utilizar 
o conceito de raça.

Sobre essa temática, Munanga23 enfatiza que por mais que no racismo clássico, 
o eixo central era a noção de raça, no “racismo novo” o ponto central é a noção 

20 Ibid, p. 10.
21 Ibid, p. 10.
22 ALMEIDA, Luiz de. Racismo estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019, p. 16-18.
23 23 MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, iden-
tidade e etnia. In: BRANDÃO, André Augusto. Programa de Educação Sobre o Negro na Sociedade 
Brasileira. Niterói RJ: EdUFF, 2004, p. 10.
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de etnia. Temos, portanto, um racismo baseado não mais em raças propriamente 
ditas, mas sim em diferenças identitárias, um racismo que não precisa do conceito 
de raça para se reproduzir.24

Por conseguinte, nota-se que as considerações anteriormente mencionadas re-
lativas à noção de identidade e os conflitos que estão com ela relacionados, são 
necessárias para se pensar o racismo contemporâneo, isso porque a identidade, 
a realidade e a memória construída a partir dessa identidade, como bem elucida 
Pollak25, não são objeto de representação única, elas são constantemente constru-
ídas e reconstruídas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nas considerações acima elaboradas conclui-se que a ascensão dos 
entrevistados aos cargos de promotor de justiça ocorreu enquanto processo de 
mobilidade individual marcado por singularidades que são compartilhadas por 
uma minoria de pessoas negras, portanto, essa mobilidade individual de alguns 
negros não pode ser usada como um parâmetro, no sentido de ser taxada como 
uma possibilidade de mobilidade coletiva, visto que as peculiaridades que os im-
pulsionaram não são aplicáveis à comunidade negra em geral.

Quanto às discriminações, apesar dos entrevistados relatarem que não foram 
vítimas de discriminação racial, constata-se, a partir da análise das narrativas ela-
boradas, que um deles já foi vítima dessa espécie de discriminação após a investi-
dura no cargo almejado, apesar de não reconhecê-la como tal.
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NARRATIVAS DE PROFESSORES QUILOMBOLAS 
DE MATO GROSSO: ENTRE SABERES E PRÁTICAS 
HISTÓRIAS DE ESCOLARIZAÇÃO E TRAJETÓRIAS 
INTELECTUAIS NEGRAS NO BRASIL
Silvana Alves dos Santos

INTRODUÇÃO

As Diretrizes Curriculares para Educação Escolar Quilombola na Educação Bási-
ca, por meio da resolução que definiu que essa modalidade de ensino, preconiza a 
necessidade de construir no espaço escolar, um diálogo contínuo entre o conheci-
mento escolar e a realidade local, fortalecendo as identidades, valorizando o desen-
volvimento sustentável, o trabalho, a cultura, a luta pelo direito à terra e ao territó-
rio. Educação Escolar Quilombola é uma política pública, cujo movimento deve ser 
de afirmação e valorização de saberes históricos e culturais secularmente ausentes 
no currículo escolar. (BRASIL, 2012); (OLIVEIRA, 2006).

Diante desse contexto, o presente artigo busca analisar, a partir das narrativas 
de dois professores, suas experiências e seus saberes constituídos e mobilizados 
durante suas práticas profissionais, levando em consideração o cenário no qual 
ocorre a educação escolar e a história de vida da professora pesquisada. Objetiva 
também descrever e analisar suas ações e as estratégias mobilizadas para driblar 
as dificuldades que permeiam o ambiente escolar e, assim, implementar práticas 
pedagógicas diferenciadas e motivadoras, que contribuam para a desconstrução 
de estereótipos, dos preconceitos, e que, por outro lado, fortaleçam as identidades 
e elevem a autoestima dos estudantes.

APORTE TEÓRICO

As pesquisas de Carril (2017), O`Dwyer (2002) e Leite (2000) nos chamam a 
atenção para o fato de que, na contemporaneidade, os quilombos, em sua maio-
ria, não se encontram isolados geograficamente e também não constituem numa 
única unidade cultural homogênea. Para as pesquisadoras supracitadas, o conceito 
de quilombo deve ser visto com base na perspectiva do sujeito em sintonia com o 
sentimento de pertença, incluídas aí suas formas de organização social pautadas 
em sua história. Afinal esses povos procuram manter vivas as tradições, costumes, 
narrativas e valores considerados por eles demarcadores de sua identidade étnica.

Neste contexto as escolas inseridas em comunidades quilombolas devem va-
lorizar o conhecimento construído a partir da realidade local, além de observar 
os elementos constitutivos deste universo social, para que assim possam efetuar 
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uma abordagem diferenciada do conhecimento. Neste caso, a educação deve es-
tar a serviço da construção de uma compreensão crítica que auxilie no processo 
de emancipação social destas comunidades, valorizando suas especificidades e as 
lutas históricas que marcam a existência e trajetória destes grupos sociais, etnica-
mente diferenciados e historicamente excluídos. Assim, a educação será utilizada 
como instrumento de defesa perante os ataques caracterizados pelo racismo, pre-
conceito racial e discriminação social, dos quais as comunidades sempre foram 
alvo (BRASIL, 2012).

A existência de um conjunto de culturas, negadas pelo currículo, cria nos estu-
dantes uma cisão profunda na constituição da própria identidade, com danosas con-
sequências psicológicas e sociais. Nas escolas quilombolas, a situação é ainda mais 
preocupante, pois a lógica dos programas educacionais em vigor aponta para um 
completo abandono dessas escolas ou para um processo educacional desconecta-
do das reais necessidades impressas pelas comunidades, tal circunstância distancia 
os estudantes de uma educação comprometida com a transformação da realidade.

Sobre esse aspecto, McLaren (2000) argumenta que precisamos reinventar dis-
cursos, práticas e ações que sejam politicamente contrárias àquelas prescritas pelo 
regime de verdade dominante, discursos que possam encorajar “[...] os estudantes 
permanecerem exaustivamente autocríticos ao examinarem suas  próprias  convic-
ções”  (McLAREN,  2000,  p.  210).  Discutindo sobre o assunto, Castilho (2011), por 
sua vez, alerta que os conhecimentos em circulação na ambiência escolar têm sido 
historicamente produzidos fora da comunidade. A maioria vem da cultura propria-
mente escolar, mediante um currículo prescritivo e, dessa forma, o que a escola 
oferece à criança, em termos de saberes formais, se assemelha a um presente estra-
nho, pouco significativo para os alunos. Diante dessa conjuntura, os professores 
que ministram aulas em escolas situadas em comunidades quilombolas, se veem 
impelidos a criar, levantar possibilidades, inventar novas situações de aprendiza-
gem em sala de aula, frente à especificidade demandas pelas singularidades que 
marca cada comunidade quilombola.

LÓCUS DA PESQUISA E ESCLARECIMENTOS METODOLÓGICOS

A Escola Estadual Reunidas de Cachoeira Rica, lócus desta pesquisa, está situada 
no Quilombo Itambé, Chapada dos Guimarães. A população soma aproximadamen-
te 220 pessoas. As famílias se mantêm economicamente, com piscicultura, criação 
de pequenos animais, agricultura de subsistência, complementada com o artesa-
nato. Na Escola Estadual Quilombola Reunidas de Cachoeira Rica, trabalham 14 
professores, atendendo 120 estudantes, distribuídos nas seguintes modalidades 
de ensino: fundamental, médio regular e EJA.

Por respeito à ética, nomeamos os professores que concederam os dados para 
este estudo de professora A e Professor B. A professora A, na época da pesquisa 
estava com 45 anos, declara- se negra e quilombola. É natural de Chapada dos 
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Guimarães, cursou duas graduações, sendo a primeira delas Letras (Português/Es-
panhol) e a segunda Pedagogia. O professor B, tem 28 anos, se declara branco, é 
graduado em Educação Física pela Faculdade de Educação e Meio Ambiente (FAE-
MA), situada em Ariquemes-RO. Nasceu na cidade de Pedreiras no Maranhão. Ini-
ciou sua carreira como professor há cinco anos em Chapada dos Guimarães, onde 
vive atualmente, e na Escola Reunidas de Cachoeira Rica, iniciou seu trabalho como 
professor em 2017.

Esta pesquisa se insere em uma abordagem qualitativa denominada etnográfi-
ca, amparada nas concepções de Geertz (1989). Segundo este autor, praticar etno-
grafia é estabelecer relações, selecionar informantes, transcrever textos, levantar 
genealogias, mapear campos, manter um diário. Assegura: o que a define é sobretu-
do o tipo de esforço intelectual para uma “descrição densa” (GEERTZ, 1989, p.15).

A descrição densa se caracteriza como um modo de descrever o observado, em 
suas mais diversas particularidades, pontuando todos os pequenos fatos que giram 
em torno da vida social. Não bem os fatos em si, mas a ação social destes fatos. 
Não se buscam leis gerais, mas sim significados/significações. A entrevista semies-
truturada e a observação participante constituem, nesta pesquisa, os principais 
instrumentos de coleta de dados.

A técnica de observação teve como propósito apreender os saberes experien-
ciais mobilizados pelos professores durante sua atuação em sala de aula. A ob-
servação participante pressupõe a participação interativa do pesquisador e sua 
imersão nos grupos em que ocorrem os eventos a serem observados. Esse contato 
possibilita compreender melhor o contexto e as ações que ocorrem diariamente no 
ambiente escolar (ANDRÉ, 2012).

As observações das práticas pedagógicas dos professores tiveram como foco as 
Língua Portuguesa e Educação Física ministradas no mês de maio de 2017, em uma 
turma multisseriada1 que engloba o 8º e o 9º ano do ensino fundamental. As aulas 
tiveram a duração de 50 minutos. Na sala estavam presentes 16, dos 17 alunos ma-
triculados, sendo 9 meninas e 7 meninos, com idade entre 13 e 14 anos.

RESULTADOS E ANÁLISE

Para Connelly e Clandinin (1995, p. 12), “[...] o professor, ao narrar de maneira re-
flexiva suas experiências aos outros, aprende e ensina”. Dessa maneira, ele apren-
de porque, ao narrar, organiza suas ideias, sistematiza suas experiências, produz 
sentido a elas e, portanto, novos aprendizados para si. Ensina, porque o outro, 
diante das narrativas e dos saberes de experiências do colega, pode refletir sua vi-

1 As classes multisseriadas são os modelos de ensino que ocorrem principalmente nas 
escolas do campo, em que várias séries são agrupadas em uma única turma, sob a responsabilidade 
de um professor. A justificativa para que a educação do campo aconteça dessa forma é o número de 
alunos não ser suficiente para formar turmas com uma única série. A própria Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, 9.394/96 tem no artigo 28 com 3 incisos, que favorecem a educação do campo 
e apenas o inciso I fala da metodologia para esta modalidade.
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vência e experiências. Guiada pelos pressupostos teóricos aqui evidenciados, apre-
sento, a seguir pelas vozes docentes, suas histórias. Importa destacar, que suas 
narrativas serão apresentadas em formato itálico, visando distingui-las destaca-las 
de outras partes do texto.

A professora A, ministra a disciplina de língua portuguesa e o professor B, lecio-
na educação física. Os dois profissionais desenvolvem seus trabalhos docente em 
um contexto repleto de carência de toda ordem, sujeitando-a à tarefa de enfrentar 
inúmeros desafios. A começar pela dificuldade em planejar as aulas, uma vez que 
se trata de turmas multisseriadas, agregando até três 3 séries distintas, em uma 
mesma sala de aula. A situação se aguça, significativamente, porque os estudantes 
estampam diferentes faixa etária, com interesses e nível de aprendizagem bastan-
te diversos.

Sobre a experiência com salas multisseriadas o professor B pontua que, “e sem-
pre um grande desafio realizar o planejamento das aulas e colocá-las em prática 
e muito mais complexo ainda, devido à escassez de material que todos nós profes-
sores que atuam em escolas quilombolas enfrentamos”. Professora A, quando in-
dagada sobre a maneira como trabalha a especificidade quilombola, respondeu: 
“É bem complicado, mas busco sempre realizar meu planejamento com base nas 
experiências e vivencias da comunidade, meu esforço é para que meus alunos per-
cebam e valorizem tudo de bom que nossa comunidade possui, tudo o que somos”. 
(Professora A, 2017).

A professora A assegurou não encontrar dificuldade em desenvolver um tra-
balho enfocando conteúdo específico que abarca as particularidades da educação 
escolar quilombola. Por igual não denota resistência por parte dos estudantes, pois 
estes sempre demonstram curiosidades e muito interesse em aprender coisas no-
vas, jamais se recusando a sequenciar as atividades propostas. Afirma ela: “diante 
disso me sinto mais encorajada a continuar trabalhando dessa forma, mesmo dian-
te das críticas que recebo por parte de alguns colegas que não entendem minha 
proposta”. (Professora A, 2017)

A professora A pondera, contudo que seu trabalho poderia melhorar de forma 
significativa, se amparado por material pedagógico específico que se ocupassem 
da temática, “penso que falta tecnologia, material pedagógico, recursos didáticos, 
livros, jornais, TV, revistas, computador com internet, tudo isso é fonte de conhe-
cimento e poderia ajudar muitos nossos alunos, mas aqui não temos nada disso”. 
(Professora A). Sobre as escolhas dos conteúdos para o ano letivo a professora 
revela que:

Somente o ensino da Gramática não garante o aprendizado de 
forma eficiente da língua, acredito que as atividades de lingua-
gem levadas para a sala de aula devem estar mais próximas das 
linguagens que circulam socialmente, que eles têm contato. Meu 
trabalho é com foco nos gêneros textuais, nas situações reais 
de produção exigidas socialmente, na leitura, interpretação e 
produção de textos, mas sempre recorro às teorias gramaticais 
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quando percebo que meus alunos estão necessitando se apro-
priar dessas regras para melhorar a qualidade de suas falas e de 
suas escritas. (Professora A).

O discurso da professora revela parte de seus saberes a respeito dos paradig-
mas para o ensino da língua portuguesa e dos conteúdos que devem ser ministra-
dos, uma vez que ela compreende a necessidade de contemplar, nas atividades 
de ensino, a oralidade, a escrita e a diversidade de textos e gêneros que circulam 
socialmente. Dessa maneira, a professora A demonstra ser entendedora de que 
“[...] a compreensão oral e escrita, bem como a produção oral e escrita de textos 
pertencentes a diversos gêneros, supõem o desenvolvimento de diversas capaci-
dades que devem ser enfocadas nas situações de ensino” (BRASIL, 1988, p. 23-24).

Com relação as aulas de educação física, o professor B, relatou que prepara suas 
aulas com foco em de atividades lúdicas fora do foco de competições. As aulas são 
de músicas, jogos cooperativos, dança, etc. E que as aulas têm foco no desenvol-
vimento corporal do aluno, porém, visando à qualidade de vida e à internalização 
de valores que contribuem para uma convivência mais harmoniosa. Para este pro-
fessor B:

A educação física, as vezes é vista com descrédito por parte de 
alguns colegas de trabalho, mas é muito apreciada pelos alunos. 
É uma matéria importante e pode contribuir de forma signifi-
cativa para a qualidade de vida dos alunos. É um meio de ga-
rantir que eles pratiquem exercícios que beneficiem sua saúde 
enquanto crescem, e um modo de conhecerem mais sobre seus 
corpos. Importante que nós professores tenhamos consciência 
da importância de fazer um estudo prévio das necessidades dos 
estudantes e levar para a sala de aula um planejamento feito a 
partir de suas necessidades, mas levando em conta o que está 
posto nos documentos oficiais a respeito dos diversos conteúdo 
da Educação Física, que precisam ser apresentados aos alunos, 
tais como as danças, os jogos, as lutas, as ginásticas e o conheci-
mento sobre o corpo, em suas dimensões conceituais, procedi-
mentais e atitudinais. (Professor B, 2017).

Essa narrativa denota parte dos saberes do professor B a respeito dos objetivos 
e dos conteúdos que devem ser trabalhados junto aos alunos, pois sua fala é co-
erente com o que está prescrito nas Orientações Curriculares para a disciplina de 
Educação Física, a saber:

[...] os conteúdos da Educação Física são constituídos a partir de 
uma multiplicidade de práticas corporais produzidas no interior 
de contextos culturais diferenciados. Portanto, essas práticas 
corporais são também práticas culturais, visto que são um pro-
duto das relações travadas entre diferentes sujeitos. Justamente 
por constituírem uma produção cultural, as práticas corporais 
carregam consigo um conjunto de valores, sentidos e significa-



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

633

dos vinculados aos sujeitos que as produzem/reproduzem. Não 
existe uma forma de registro que possa abarcar a quantidade de 
práticas corporais produzidas e sistematizadas pela humanidade. 
Não pode, portanto, um documento que busca o diálogo deter-
minar para todas as escolas o que deve ser ensinado nas aulas 
de Educação Física. (BRASIL, 2006, p. 226-227).

Podemos considerar, em linhas gerais, que parte dos saberes constituídos pelo 
professor em questão, e mobilizados durante suas aulas correspondem a um con-
junto de saberes vinculados aos saberes curriculares, relacionados aos programas 
de ensino, currículos, diretrizes curriculares, propostas pedagógicas, parâmetros 
curriculares, livros didáticos, entre outros (GAUTHIER, 2013).

A narrativa do professor B, aliada a análise do planejamento e de sua prática 
docente demonstra assinala que os conteúdos que ministra possibilitam aos alunos 
a oportunidade de experimentar vivências de aprendizagem humana que trans-
cendem ao simples aprendizado do conteúdo, no qual o esporte aparece como 
meio, e não como fim em si mesmo. Suas vivências e a própria prática parecem ser 
parâmetros fundamentais para suas reflexões e para o seu planejamento de aula. 
Sua preocupação com a interação sadia de seus estudantes, é um fator presente 
do início ao fim de suas aulas, e podemos dizer que se constitui uma marca de seus 
saberes construídos, como acena sua história de vida, na condição de estudante.

Diante das situações aqui reverberadas, foi possível depreender que os saberes 
mobilizados, tanto pela professora A quanto pelo professor B, na Escola Estadual 
Reunidas de Cachoeira Rica, são conhecimentos elaborados de modo contínuo, 
porquanto processuais, que se amalgamam em meio às multiplicidades de senti-
dos e fios que tecem suas histórias de vida, culturas e linguagens, englobando aí os 
saberes oriundos de diferentes naturezas: os da formação profissional, os saberes 
disciplinares, saberes curriculares, e àqueles advindos de suas experiências, vivên-
cias e convivências cotidianas.

CONCLUSÕES (OU CONSIDERAÇÕES FINAIS)

O resultado da pesquisa demostrou que os professores aqui descritos, em suas 
práticas pedagógicas, mobilizam saberes de natureza diversas, oriundos, do saber 
científico, provenientes da formação profissional adquirido durante a graduação. 
Bem assim os saberes disciplinares pertencentes aos diferentes campos do conhe-
cimento, aos quais se somam os saberes, experienciais construídos ao longo de sua 
vivência profissional com os colegas de trabalho, e decorrentes de sua interação 
social com a comunidade onde nasceu, cresceu, vive e trabalha. Embora seja assim, 
intui- se a prevalência dos saberes experienciais na elaboração, no planejamento 
e na condução de suas aulas com os alunos. Os professores buscam mesclar todos 
esses saberes, articulando-os com a realidade na qual desenvolvem seus trabalhos.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

634

As reflexões aqui tecidas sinalizam que, neste caminho de desafios cotidiana-
mente percorrido pelos professores de educação escolar quilombola, há iniciativas 
docentes que merecem destaque, por fazerem diferença na vida dessas popula-
ções, trazendo ao palco da vida o reconhecimento de histórias, culturas e identi-
dades negadas. Contudo, é de estrema relevância documentar que tais iniciativas 
podem ser potencializadas e ampliadas com a implementação de políticas públicas 
que visem a melhoria das estruturas físicas destas escolas, com investimentos em 
material e em recursos pedagógicos adequados ao contexto escolar quilombola.
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POÉTICAS NO COMBATE AO RACISMO: 
ACESSO PERMANÊNCIA E ÊXITO
Davison do Espírito Santo Couto 
Maria Luiza de Jesus Souza Cangussu
Maria José Corrêa de Souza

O que se busca pela política de cotas para negros e indígenas 
não é para terem direito às migalhas, mas sim para terem acesso 

ao topo em todos os setores de responsabilidade e 
de comando na vida nacional onde esses dois segmentos

 não são devidamente representados, 
como manda a verdadeira democracia. 

(Kebengele Munanga, 2009)

INTRODUÇÃO

Ao longo da história do Brasil a população negra foi colocada à margem da so-
ciedade. A marginalização pelos negros nessa longa jornada, foi sustentada por 
teorias racistas elaboradas no século XIX com o objetivo de forjar o discurso de 
superioridade racial. 130 anos após a “abolição da escravatura”, os afro-brasileiros 
são os mais afetados pela desigualdade e pela violência no Brasil, é o que alerta a 
Organização das Nações Unidas (ONU). No mercado de trabalho, pretos e pardos 
enfrentam mais dificuldades na progressão da carreira, na igualdade salarial e são 
mais vulneráveis ao assédio moral, afirma o Ministério Público do Trabalho.

De acordo com informações do Atlas da Violência 2017, elaborado pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Apenas em 
2089, daqui a pelo menos 71 anos brancos e negros terão uma renda equivalente 
no Brasil.

Diante disso, se o preconceito racial foi uma construção social de 500 anos, 
as ações de combate ao racismo e descolonização ainda têm uma longa jornada. 
Podemos observar de forma empírica que no cotidiano do Instituto Federal de 
Educação Ciência Tecnologia-IFES ainda se faz necessário uma sensibilização da 
comunidade interna para a efetiva implementação das Leis Federais Nº. 10.639/03 
e 11.645/09 e da Lei nº 12.711 /12, mesmo anos depois de suas respectivas publi-
cações.

É simbólico que só em 2016 o IFES sistematiza e aprova a Política de Educação 
para as Relações Étnico-raciais, que na prática é um documento institucional que 
tem a finalidade de orientar os campi na reorganização de suas propostas curricu-
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lares e projetos pedagógicos de cursos, reunindo diversas ações e atividades que 
envolvem os campi de forma sistêmica, com vistas ao cumprimento do Plano Na-
cional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-raciais. A Política e o Plano de Ação fundamentam-se em eixos nor-
teadores que visam o desenvolvimento das ações para promoção da diversidade 
e do combate à desigualdade racial na educação e Fortalecimento do marco legal, 
entre outros.

O projeto Poéticas no Combate ao Racismo: acesso, permanência e êxito é uma 
continuidade da pesquisa desenvolvida na Semana de Ciência e Tecnologia do IFES 
campus Cariacica intitulado Combate ao Racismo para a Redução da Desigualdade. 
As questões étnico raciais perpassam situações encontradas no cotidiano do Ifes, 
dos estudantes e servidores. Sabemos da forte presença de heranças africanas e 
indígenas na formação da população brasileira. E a partir da Lei nº 12.711/12 po-
demos perceber que tem aumentado o número de pretos e pardos no campus.

Porém, apesar desta Lei estar em vigor desde o ano de 2012 ainda podemos 
observamos no campus Cariacica que muitas vezes as simples menção à política 
de cotas para negros(as) gera polêmica, diante disso, muitos discentes se sentem 
constrangidos em afirmar que entraram na Instituição através das cotas. Ainda há 
discursos no interior do  campus,  que  reforçam  o racismo estrutural e reforçam a 
necessidade de estratégias formais de permanência de alunos(as) negros(as), par-
dos(as) na instituição.

Para GOMES (2003), as ações afirmativas podem ser entendidas 
como um conjunto de políticas, ações e orientações públicas ou 
privadas de caráter compulsório, facultativo ou voluntário que 
tem como objetivos corrigir as dificuldades historicamente im-
postas a determinados grupos étnico raciais com um histórico 
comprovado de discriminação e exclusão.

Ainda segundo a autora é preciso criar oportunidades iguais para que alunos 
e alunas negros, principalmente os pobres, tenham as mesmas oportunidades de 
acesso às bolsas acadêmicas, de extensão, monitorias, cursos de línguas e partici-
pação em projetos de pesquisa, tanto quanto os alunos de outros grupos étnicora-
ciais e de outras camadas socioeconômica. Gomes faz essa afirmação no contexto 
da Universidade, mas que se adequa muito bem com a realidade do Instituto.

Ainda segundo a pesquisadora, as medidas possuem um caráter emergencial e 
transitório. A sua implementação carrega uma intenção explícita de mudança nas 
relações sociais e nos lugares ocupados pelos sujeitos da ação. Enfim, trata-se de 
uma transformação de caráter político, cultural e pedagógico. De políticas e meca-
nismos de inclusão concedidas para garantir a efetiva igualdade de oportunidades 
a que todos os seres humanos têm direito.
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OBJETIVOS

Diante disso, esse projeto ainda em andamento tem os seguintes objetivos de 
conhecer e pôr em prática ações que garantam o acesso, a permanência e o êxito 
dos estudantes negros e pardos no IFES campus Cariacica, além propor ações de 
enfrentamento do racismo dentro e fora do Instituto.

Sendo assim, os principais objetivos desta pesquisa são:
• Analisar as efetivas implementação das políticas afirmativas no IFES cam-
pus Cariacica a partir do acesso, permanência e êxito de estudantes pretos e 
pardos no IFES;
• Compreender se ações empreendidas pelo IFES garantem o acesso, a per-
manência e êxitos dos estudantes pretos e pardos no campus Cariacica;
• Descrever a percepção dos discentes e egressos negros e pardos, que en-
traram pelas cotas ou não, a política de acesso, permanência e êxito no IFES 
campus Cariacica;
• Desenvolver um aplicativo de denúncia de racismo e intolerância religiosa 
no Instituto; Sistematizar e publicar a cartilha de circuito cultural afro no esta-
do do Espírito Santo.

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, optamos por um Estudo de Caso, de 
caráter qualitativo, que está se desenvolvendo por meio de rodas de conversas 
informais cujo título é Pretos e Pardos no IFES e por meio de entrevistas semiestru-
turadas feitas com os discentes egressos, atuais e com os evadidos.

Nossa pesquisa será dividida em três etapas principais:
1ª Etapa: Embasamento teórico e metodológico sobre as políticas étnicos ra-

ciais e de ações de combate ao racismo. No qual serão estudados grandes autores 
que trabalham políticas de ações afirmativas e conceito de identidade como Nilma 
Gomes, Munanga e Barbosa.

2ª Etapa: Catalogação dos dados de acesso e permanência de discentes negros 
e pardos no Registro acadêmico do campus Cariacica, que serão disponibilizados 
pelo Instituto.

3ª Etapa: Realização de entrevistas semiestruturadas com discentes e servido-
res sobre a implementação das Leis Federais Nº. 10.639/03 e 11.645/09 e da Lei nº 
12.711/12, mesmo anos depois de suas respectivas publicações.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

639

RESULTADOS E ANÁLISE

Catalogamos os dados parciais dos estudantes matriculados no Ensino Médio 
Integrado ao curso Técnicos em: Administração, Eletromecânica Ferroviária (atual-
mente denominado Manutenção de Sistemas Metroferroviários) e Portos.

De acordo com esses dados, entre os anos de 2013 e 2018 foram matriculados 
982 estudantes no ensino médio. Dentre esses, 542 são pretos, pardos e indígenas 
que entraram utilizando as cotas étnico raciais. Já entre os anos de 2013 e 2018, 
dos(as) 273 alunos(as) que concluíram os cursos, 148 eram pretos, pardos e indíge-
na que entraram por cotas.

No dia 21 de agosto aconteceu a nossa primeira roda virtual de conversa, que 
foi organizada com o intuito de os estudantes dos campi do IFES trocarem experi-
ências e conversarem sobre a vivência no Instituto. Contamos com a participação 
de alunos dos campi Cariacica, Vitória e Vila Velha. O principal assunto tratado foi a 
semelhança das histórias vivenciadas pelos estudantes. Dificuldades no aprendiza-
do e na relação com os professores, e outros discentes, até mesmo dificuldade na 
compreensão dos editais fornecidos para a inscrição do processo seletivo, já que 
os mesmos utilizam uma linguagem acadêmica que a maioria dos estudantes não 
estavam acostumados a ver.

Com essa primeira roda de conversa podemos perceber que a maioria dos/das 
estudantes pretos(as) e pardos(as) que entraram por cota nos Institutos Federais 
do Espírito Santo possuem a mesma visão do ambiente acadêmico: é um lugar eli-
tizado e de difícil acesso para estudantes periféricos ou que não tiveram grandes 
oportunidades para desenvolver um melhor aprendizado e melhores condições de 
ensino básico.

Aqui se faz necessário lembrar que como o racismo é estrutural, o IFES ainda 
está inserido nesse contexto como diz o jurista Silvio Almeida (2018) para esse au-
tor o racismo encontra-se institucionalizado no imaginário nacional brasileiro e na-
turalizado pelo Estado assim no cotidiano das instituições, e presente nas falas tais 
como: as cotas é uma forma de discrinação ao contrário, ou  ainda esse aluno(a) 
é muito fraco(a) não tem o perfil do IFES, ou no Brasil não tem racismo como nos 
Estados Unidos. Para superar o racismo estrutural ainda temos uma longa jornada. 
Ações têm sido desenvolvidas no combate ao racismo pelos Neabis nos diversos 
campi do instituto incluindo o de Cariacica assim como ações isoladas de alguns 
professores, mas ainda não é o suficiente. Avante.

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Como diz Munanga (2005) A importância de resgatar a memória coletiva e his-
tórica da comunidade negra não interessa apenas aos estudantes de ascendência 
negra. Interessa também aos discentes de outras ascendências étnicas, principal-
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mente branca, pois ao receber uma educação envenenada pelos preconceitos, eles 
também tiveram suas estruturas psíquicas afetadas. Além disso, essa memória per-
tence a todos e todas.

Enfim, para garantir o acesso, permanencia e êxito dos negros e pardos, preci-
samos romper as resistências e o racismo estrutural. E apesar de pequenos avan-
ços não significa que será fácil e rápido, pois envolve mudanças de atitudes e de 
uma prática e uma vivência antiracista.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte (MG): Letramento, 
2018.

ATLAS da Violência 2017 mapeia os homicídios no Brasil. Ipea, 5 de jun. de 2017. Dispo-
nível em: <https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=30253> Acesso em: 8 de nov. de 2020.

GOMES, Nilma Lino, Ações Afirmativas: dois Projetos Voltados para a Juventude Negra.
IN:SILVA, Petronilha Beatriz e SILVÉRIO Gonçalves, Educação e Ações Afirmativas Entre a 
Injustiça simbólica e a Injustiça Econômica. Brasil Instituto Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais .2003

Kabengele Munanga Diz Que Políticas De Cotas Podem Corrigir Quadro Gritante De Dis-
criminação No Brasil. Portal Geledés, 2009. Disponível Em: <Https://Www.geledes.org.
br/Kabengele-Munanga-Diz-Que-Politicas-De-Cotas-Podem-Corrigir-Quadro-Gritante-
-De-Discriminacao-Brasil/Amp/> Acesso Em: 8 De Nov. De 2020

MUNANGA, Kabengele. Estratégias e políticas de combate a discriminação racial. São Pau-
lo: Edusp, 1996. 296

MUNANGA, Kabengele. Superando o racismo na escola, 2ª edição revisada / Kabengele 
Munanga, organizador. – [Brasília]: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Con-
tinuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 204p.

Silva, Petronilha Beatriz Gonçalves e. II. Silvério, Valter Roberto. III

AUTORIA

Deivison do Espírito Santo Couto
Aluno do Curso técnico de Administração integrado ao ensino médio no Instituto 
Federal do Espírito Santo
Email: deivisondoescouto@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0098900950767716



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

641

Maria Luiza de Jesus Souza Cangussu
Aluna do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo
E-mail: marialuizacangussu@gmail.com
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4183409044121939

Maria José Corrêa de Souza 
Doutoranda em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de 
Vitória (FDV). Membro do Grupo de Pesquisa “Direito, Cultura e sociedade”, do 
Programa de Pós Graduação Strictu Sensu da Faculdade de Direito de Vitória (FDV), 
orientadora do Projeto Poéticas do combate ao Racismo: acesso, permanência e 
êxito, Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Afro-brasileiros e Indígenas 
de Cariacica, do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito 
Santo – IFES,Professora do ensino Básico Técnico e Tecnológico e Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.
E-mail: mazecorrea@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7422-0274
Lattes: http://lattes.cnpq.br/1186212735505187



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

642

SOBRE A TRAJETÓRIA ESCOLAR DE 
INTELECTUAIS NEGRAS(OS) ACADÊMICAS(OS)
Isis Silva Roza

INTRODUÇÃO

As trajetórias escolares da intelectualidade negra são aqui pensadas enquanto 
caminhos percorridos de formas diversas e não-lineares, que também passam por 
múltiplos momentos e diferentes experiências. Ao serem questionadas(os) sobre 
suas trajetórias escolares, as(os) intelectuais negras(os) entrevistadas(os) dizem 
das suas memórias marcantes, que se mantém vivas. Assim, ainda que a trajetória 
escolar tenha um marco temporal de início e de término, compreendemos que 
as questões aqui apontadas não estão aprisionadas em tal marcador, na medida 
em que estão sendo refletidas no tempo presente, ainda que tenham ocorrido no 
passado.

O trabalho aqui apresentado é fruto da pesquisa de doutorado, em andamen-
to, intitulada “Intelectualidade Negra e os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros 
na região sudeste: perspectivas teóricas e políticas”. O recorte da pesquisa, aqui 
apresentado, trata-se de reflexões em torno da experiência das(os) intelectuais 
negras(os) entrevistadas(os) quanto a trajetória escolar. Foram realizadas sete en-
trevistas com intelectuais negras(os) partícipes de Núcleos de Estudos Afro- Brasi-
leiros na região sudeste, sendo, duas entrevistas na Universidade Federal de Ouro 
Preto, uma entrevista na Universidade Federal de Minas Gerais, duas entrevistas 
na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, uma entrevista na Universidade 
Federal de São Carlos e uma entrevista na Universidade Federal do Espírito Santo.

Sem desconsiderar a heterogeneidade de intelectuais negras(os), bem como 
a diversidade de experiências em uma mesma trajetória, e tendo como recorte a 
educação básica, ressaltamos que alguns fatores se evidenciam, quais sejam, fami-
liares, econômicos, regionais, geracionais, colorismo da pele, entre outros.

SOBRE-VIVÊNCIAS E TRANSGRESSÃO NA TRAJETÓRIA 
ESCOLAR DE INTELECTUAIS NEGRAS(OS)

Em “Ensinando a transgredir”, hooks (2017) traz a sua experiência em esco-
las frequentadas somente por negros, em que o aprendizado era um ato político 
e revolucionário. “Aprendemos desde cedo que nossa devoção ao estudo, à vida 
do intelecto, era um ato contra hegemônico, um modo fundamental de resistir a 
todas as estratégias brancas de colonização racista” (hooks, 2017, p.10). A autora 
descreve o prazer que sentia ao ser transformada por novas ideias, ainda que, mui-
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tos destes conhecimentos não pudessem ser compartilhados em casa, diante dos 
valores familiares.

Experiência que se colide com o potencial transformador da educação é des-
crita por hooks (2017, p.12) a partir da integração racial. “De repente, passamos a 
ter aula com professores brancos cujas lições reforçavam os estereótipos racistas. 
Para as crianças negras, a educação já não tinha a ver com a prática da liberdade. 
Quando percebi isso, perdi o gosto pela escola”.

As duas experiências descritas por hooks (2017), respeitadas as particularida-
des da realidade brasileira, especialmente por não ter ocorrido uma segregação 
enquanto política de Estado, trazem contribuições significativas para pensarmos o 
papel da educação para crianças negras e o impacto deste processo educativo na 
vida destes sujeitos. Tanto as potencialidades quanto os retraimentos, presentes 
a todo o momento nas falas das(os) intelectuais negras(os) entrevistadas(os), vão 
tendo um papel significativo na trajetória de vida destes sujeitos.

Os fatores apresentados no decorrer das entrevistas – familiares, econômicos, 
regionais, geracionais, colorismo da pele, entre outros –, são pensados inseridos 
em um contexto mais amplo, em que “(...) o racismo ambíguo brasileiro é um dos 
pulmões por meio do qual se exala a colonialidade e o colonialismo presentes no 
imaginário e nas práticas sociais, culturais, políticas e epistemológicas brasileiras” 
(GOMES, 2018, p.225), o que irá reverberar no cotidiano escolar.

Assim, a perspectiva de construção de um contexto escolar antirracista passa 
pela compreensão das relações de opressão que estruturam nossa sociedade. O 
entendimento sobre o papel das instituições de ensino deve afastar-se de uma 
razão instrumental e neutra, ao contrário, é preciso estar atento e voltado para as 
questões socialmente relevantes da nossa sociedade, como são as relações étnico-
-raciais. Trata-se de “desaprender o racismo para aprender sobre a colonização e a 
descolonização e compreender plenamente a necessidade de criar uma experiên-
cia democrática de aprendizado das artes liberais” (hooks, 2017, p.55).

Os espaços escolares, na maioria das entrevistas, serão ambientes paradoxais, 
em que o considerado sucesso escolar, obtido através das notas, tem seu contradi-
tório nas lembranças do racismo que, por vezes, levavam ao considerado mal com-
portamento. Se por um lado, a experiência escolar possibilitou ascensão social, por 
outro, o não enquadramento fiel a este espaço gerou e ainda gera contestações e 
transgressões. Esta dimensão é apontada em três entrevistas.

Eu acabei sempre sendo assim, me constituindo sempre como 
melhor aluna da turma, entre as melhores alunas da turma, mas 
eu sabia qual era o meu lugar na escola desde cedo. Eu lembro 
que eu estava no que hoje é educação infantil, e eu tinha, lem-
bro disso até hoje (...), naquele dia eu entendi o que é ser negro 
na escola (...) por mais que eu fosse uma excelente aluna, ainda 
não era o suficiente para a escola. E isso eu era criancinha, tinha 
o quê? 4, 5 anos, eu entrei para a escola (...) nesse dia especifica-
mente eu lembro que eu tinha que fazer o ma-me- mi-mo-mu, e 
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por alguma razão assim, muito estúpida eu não lembrei do mu, 
e tinha uma menina branca, bem magrinha, toda frágil, isso me 
persegue a vida toda gente, sempre tá eu assim, grande com 
essa voz, e sempre tem alguém muito frágil, o que aparente-
mente é mais fraco e eu tenho que ser a forte né, e aí tinha essa 
menina frágil lá, magrinha, pequena como eu, mas branca, e aí a 
professora me passou o maior sermão, e tinha uma coisa de no 
final da aula tinha um trenzinho, e ela não me deixou ir para o 
trenzinho porque eu não acertei o mu, eu tinha acertado tudo, 
menos o mu (...). E aí eu lembro como essa menina chorou, cho-
rou, não acertou nada, ela só chorou, e ela foi para o trenzinho, 
e eu nunca esqueci disso, (...) eu acho que foi a primeira vez que 
eu consegui refletir mesmo o que era ser, essa relação de ser 
negro no campo da educação. (ENTREVISTA 01)

A lembrança da entrevistada nos diz muito de relações que estão dentro e fora 
da escola, em que o racismo exprime quem deve ser forte, resistir a violências, ig-
norar suas dores, não expressar sentimentos, ser “duas vezes melhor”. No âmbito 
das relações familiares, é comum que a educação de crianças negras seja perpas-
sada por tais constatações dolorosas, uma tentativa de formação para encarar o 
racismo.

Aí um dia meu pai chegou para mim e falou assim: “XXX, presta 
atenção, meu filho. Você nessa vida, você vai ter que ser bom 
em tudo, e vai ter que ser bom duas vezes”. E eu perguntei para 
ele: “Por que pai?”, ele respondeu: “Primeiro, porque tem que 
ser bom mesmo para passar nos concursos e empregos e tal, o 
outro porque você é preto, preto tem que ser bom duas vezes”. 
E eu ouvia aquilo do meu pai, branco, ficou na minha cabeça 
como um conselho útil, mas na época eu não concordei, nem 
discordei da coisa. Ficou mais evidente assim quando eu venho 
para o Rio de Janeiro, fui fazer engenharia, na minha turma éra-
mos eu e mais um rapaz preto, os outros todos, todos, todos 
brancos, eu não me esqueço disso. (ENTREVISTA 05)

A escola enquanto um espaço contraditório é ressaltada ainda na ENTREVISTA 
03, por ter um bom desempenho escolar, mas não ter, muitas vezes, seu corpo 
respeitado por outros alunos. “Então, assim, era uma experiencia contraditória, 
um destaque assim em termos escolares, sempre fui um bom aluno, mas eu não 
conseguia exatamente nomear como racismo essas coisas que eu vivia de enfren-
tamento com os alunos.” Nos diz de que a presença é muito pouco para garantir a 
efetivação do direito a educação, quando seu corpo, sua história, sua cultura, sua 
religiosidade, ao não estarem inseridos no padrão etnocêntrico, não terão suas 
expressões aceitas.

A forma como os alunos expressam os preconceitos que aprendem na família 
e na sociedade, no ambiente escolar, de acordo com Gomes (2018), reforça a ne-
cessária inclusão de estudos críticos voltados para a temática étnico-racial como 
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uma das funções da escola. O silenciamento, estratégia comumente adotada nas 
escolas, diante das relações étnico-raciais, associada a um discurso de igualdade, 
de que somos todos humanos, não é capaz de responder às necessidades das crian-
ças negras, contribuindo para a proliferação das expressões do racismo. É preciso 
compreender, para falar, problematizar e criar estratégias de combate ao racismo, 
dentro e fora do contexto escolar.

A escola pode desencadear processos de afirmação e de recom-
posição da historicidade negada, desvalorizada por verdades 
que se querem dominantes na sociedade. E poderá fazê-lo, ree-
ducando relações até então conduzidas por hierarquias sociais 
de superioridade/inferioridade, em desigual exercício dos direi-
tos de cidadania. (SILVA, 2011, p.155-156)

A escola tem um papel estratégico na reeducação das relações étnico-raciais, 
em que se deve considerar como central a dimensão relacional e de aprendizagem 
do racismo. Compreendemos que o racismo é construído por meio de relações 
sociais e de poder desiguais, e que a naturalização de tais relações ocorre por meio 
de práticas e representações que “educam” os sujeitos para o desenvolvimento de 
ações e pensamentos racialmente orientados.

Caminhar em direção contrária, para o desenvolvimento de uma pedagogia an-
tirracista, faz- se necessário a construção de proposições orientadas para a reedu-
cação das relações étnico-raciais de forma positivada no que tange ao respeito à 
diversidade dos grupos humanos em seus múltiplos pertencimentos.

Mais uma vez, através do relato na ENTREVISTA 07, vem à tona como a raça in-
terfere no ambiente escolar, para além do que se espera do desempenho escolar. A 
educação, muitas vezes, exerce um papel de reforço dos estereótipos racistas, em 
que todo o processo de dominação colonial irá reverberar na educação de crianças 
negras: “minha primeira à quarta foi em escola particular e foi lá que eu enfrentei 
as coisas mais difíceis do racismo e isso me atrapalhou bastante” ENTREVISTA 07).

Um dos grandes avanços do sistema escolar, trata-se da educação como direito 
e a obrigatoriedade do Estado garantir as condições necessárias para que crianças 
e adolescentes possam exercer tal direito. Arroyo (2007, p.115) diz da estratégia 
de “checar e intervir nas estruturas e nas lógicas do sistema que tem como vício 
de origem a exclusão e seletividade dos setores populares e a marginalização das 
crianças, adolescentes e jovens negros”. Os vícios de origem ainda não foram ple-
namente superados, mas, em contexto anterior, a exclusão a partir das desigualda-
des de raça e classe fica ainda mais em evidência.

Eu terminei o processo de alfabetização, mas não sabia ler. Não 
sabia ler, porque não tinha livros em casa. E a escola não tava in-
teressada em saber das condições sociais e econômicas da famí-
lia. O menino tinha que chegar lá com o livro... “Você não trouxe 
o livro ainda? Cadê o livro? Você não vai entrar.”. Você voltava 
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pra casa, “Olha, a professora...”. O pai dizia, “Não tem dinheiro 
pra comprar livro. Não tenho como comprar esse livro.”. Mas a 
escola não queria saber disso. (...) Eu me lembro, a professora 
de matemática ainda puxou minhas orelhas... (ENTREVISTA 02)

Para Rosemberg (1991, p.30) “A carreira de educação inicial de crianças negras 
é por vezes frustrada – por a ela não ter acesso, acidentada, porque interrompida, 
retomada ou abandonada e sofrida, porque tende a ser de pior qualidade”, sendo 
que, vários destes elementos apresentados, compõem os relatos da ENTREVISTA 
02. A localização temporal da relação escolar dos entrevistados, em período an-
terior à aprovação da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o Ensino da História e 
Cultura Africana e Afro-Brasileira nas Instituições do Ensino Básico no Brasil, e à pu-
blicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira (2004), não 
deve ser desconsiderada. As legislações são fundamentais para um reposicionando 
do nosso lugar na história brasileira, trazendo a necessidade de formar novas pes-
quisadoras e novos pesquisadores orientadas(os) por epistemologias contrastivas 
ao pensamento abissal1 que sustentam a colonialidade. Entretanto, as legislações, 
não trazem, por si só, a capacidade de superação do racismo no ambiente escolar.

Pelos persistentes dados de seleção na entrada e de reprovação 
no percurso dos pobres e negros, o nosso sistema se tem reve-
lado eficiente nos propósitos excludentes para que foi estrutu-
rado. Nessa função vem mostrando extrema qualidade. Por aí 
o racismo estrutural de nossa sociedade se concretiza nas es-
truturas seletivas do sistema escolar. Não esqueçamos que essa 
estrutura racista até nossos dias nas turmas especiais, de repe-
tentes, desacelerados... uma espécie de sistema paralelo para 
as crianças e adolescentes pobres e negros. As turmas da EJA 
revelam em sua cor as lógicas racistas do nosso sistema. (AR-
ROYO, 2007, p.116)

Em pesquisa mais recente, de caráter nacional, Gomes e Jesus (2013) trazem 
dados importantes sobre a implementação da Lei 10639 nas escolas. As realidades 
das instituições analisadas são muito distintas, apontando para desde o desinteres-
se pelas relações étnico-raciais e pela intolerância religiosa até o desenvolvimento 
de práticas transformadoras. É problemático o quanto a aplicação de uma lei fica à 
cargo de iniciativas individuais, desconsiderando a obrigatoriedade e, até mesmo, 
o caráter democrático e inclusivo da referida lei. Mas, como afirmam os autores 

1 “No campo do conhecimento, o pensamento abissal consiste na concessão à ciência moder-
na do monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o falso, em detrimento de dois conhe-
cimentos alternativos: a filosofia e a teologia. O caráter exclusivo deste monopólio está no cerne da 
disputa epistemológica moderna entre as formas científicas e não científicas de verdade”. (SANTOS, 
2010, p.33)
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“As mudanças a que assistimos nas práticas escolares observadas podem ainda 
não ser do tamanho que a superação do racismo na educação escolar exige, mas é 
certo que algum movimento afirmativo está acontecendo” (GOMES, JESUS, 2013, 
p.32). Afirmam, ainda:

Como foi visto durante o trabalho de campo, o caráter emanci-
patório da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-
-Brasileira e Africana tem contribuído para legitimar as práticas 
pedagógicas antirracistas já existentes, instiga a construção de 
novas práticas, explicita divergências, desvela imaginários racis-
tas presentes no cotidiano escolar e traz novos desafios para a 
gestão dos sistemas de ensino, para as escolas, para os educado-
res, para a formação inicial e continuada de professores e para a 
política educacional. (GOMES, JESUS, 2013, p.32)

Ao mesmo tempo, não se deve desconsiderar que a escolarização de negros 
não aparece apenas circunscrita aos contraditórios, assim como as escolas e seus 
sujeitos não são homogêneos, o que foi possível identificar através de relatos que 
ressaltam, especialmente, aspectos positivos da experiência escolar, incluindo a 
valorização da diversidade e aproximação com o contexto familiar e social dos es-
tudantes. Ao ser perguntada: “Você estudou em boas escolas?”, a ENTREVISTADA 
06 afirma:

Muito boas, não posso me queixar da vida. (...) Sempre públicas, 
porque nós nem tínhamos dinheiro, minha mãe viúva, professo-
ra primária, dava aula particular para complementar, particular 
nunca passou pela minha cabeça a possibilidade, além do mais 
as escolas públicas tinham muito mais prestígio naquela época.

O respeito à diversidade deve se materializar em práticas que tratem positiva-
mente o multiculturalismo. A escola necessita funcionar como um propulsor de 
potencialidades, estando atenta para que, diante do racismo, as virtualidades dos 
estudantes negros não seja apagada. O reconhecimento destas competências tam-
bém é lembrado pelas(os) intelectuais negras(os).

(...) concurso sobre a Madre superiora, a fundadora da escola, 
era um concurso de redação, a escola toda participou, eu e um 
grande amigo meu ganhamos o concurso, então nós ganhamos 
uma viagem para Santa Catariana com as Freiras, lá aos nove 
anos de idade. (ENTREVISTA 03)

Tendo em vista as condições econômicas, sociais e raciais, incluindo as desigual-
dades educacionais, a perspectiva de realização de curso superior não fazia parte 
da realidade de cinco entrevistadas(os), o que não é difícil de ser compreendido.
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Segundo o UNICEF (2012), a discriminação racial é uma das 
principais barreiras que os jovens adolescentes brasileiros en-
frentam para ter garantido seu direito à educação. Do total de 
excluídos da escola, a maioria é negra e parda. E a discriminação 
não se manifesta apenas na dificuldade de acesso, mas também 
na continuidade da vida escolar. A média de anos de estudo da 
população negra é de 6,7 anos ante 8,4 da média da população 
branca. (DAYRELL, JESUS, 2016, p.410)

Não ter como horizonte de expectativa o curso superior tem relação com opres-
sões de raça e classe, em que o acesso por pobres e negras(os) sempre foi restrito 
e distante da vida das classes populares. O curso superior não atravessava a reali-
dade cotidiana destes sujeitos, não havia referências, e por isso, não era uma pos-
sibilidade. O racismo se manifesta, ainda, na ausência de representatividade, o que 
tem sido uma luta importante dos movimentos negros nas últimas décadas e que 
tem alcançado avanços, tanto do ponto de vista legal, quanto através de boicotes 
e críticas públicas a empresas que não estão atentas à diversidade. As políticas de 
ações afirmativas trazem um novo cenário, com perspectivas mais democráticas 
de acesso.

Entrevistadas(os) ressaltam algumas crenças populares que ouviam com fre-
quência, como “Está estudando demais, vai ficar doida(o)” e “Estudar não enche 
barriga”, sem exclusão do apoio, orgulho e os sacrifícios realizados pela família 
para concretização dos estudos.

(...) todo mundo dizia, ‘poxa, esse garoto estuda demais, vai ficar 
maluco’, porque estudar não era uma questão, meu pai só fez 
até a quarta série, minha mãe analfabeta, mas eles valorizaram 
o estudo, diziam que tem que estudar pra ser alguém na vida, 
mas esse estudo aí, era até o antigo segundo grau. (ENTREVISTA 
04)

São dois movimentos aparentemente contraditórios, na medida em que, a au-
sência de referências de pessoas com alta escolarização gera um desconhecimento, 
que irá se manifestar em falas como “Está estudando demais, vai ficar doida(o)”, 
expressão comum nas classes populares e que aparece em duas entrevistas. Por 
outro lado, há uma compreensão de que a educação possibilita ascensão social, 
assim, ela é estimulada. Além disso, o diploma tem um papel simbólico relevante 
para estas famílias, sendo, muitas vezes, uma conquista para todas(os).

O entrevistado (ENTREVISTA 04) relata, ainda, quando percebeu os limites im-
postos pela raça para ascensão na carreira militar, sendo os mesmos descritos por 
Geórgia Moraes (2006) em reportagem publicada pela Agência Câmara de Notícias.

O jornalista Leandro Fortes, que também participou do seminá-
rio, afirmou que, apesar de existirem muitos negros nas Forças 
Armadas, eles ocupam postos subalternos. Para Fortes, há um 
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mito de que a ascensão nas Forças Armadas é democrática. 
"Precisamos acabar com essa concepção hipócrita de que so-
mos uma democracia racial. Temos que pensar como resolver 
isso discutindo, por exemplo, a política de cotas, inclusive, nas 
Forças Armadas."

Pesquisa realizada pelo jornalista Sionei Ricardo Leão (MORAES, 2006) aponta 
um sistema que inclui, excluindo, não permitindo que negros ocupem cargos de 
poder. Tendo uma história, em 2006, de 358 anos, apenas cinco negros haviam 
chegado ao cargo de general.

(...) então o quartel me possibilitou fazer a faculdade, o dinheiro, 
o quartel me possibilitou dá uma condição para minha mãe, fiz 
curso de cabo, de sargento, aí eu percebi que as forças arma-
das, principalmente o exército, era um meio de mobilidade dos 
negros, entendeu, mas uma mobilidade limitada, até sargento, 
subtenente, raramente você via um oficial negro, muito rara-
mente um general negro. (ENTREVISTA 04)

As trajetórias escolares das(dos) intelectuais negras(os) não aparecem desvin-
culada de seus contextos socioculturais. O papel da família aparece em todas as 
entrevistas, sendo que a politização quanto a questão racial (independente da es-
colarização familiar) é um fator extremamente relevante que traz empoderamento 
e uma afirmação positiva quanto a identidade racial em diferentes espaços, como 
na escola. Na ENTREVISTA 06, fica em evidência como o gosto pela leitura foi de-
senvolvido em casa e com a família.

O ambiente escolar, ainda que repleto de contradições, também é apresentado 
como refúgio e conforto diante do cotidiano.

(...) ela acabava sendo também um refúgio para mim né, porque 
aí eu sempre, a questão da educação para mim sempre foi tam-
bém um lugar de refúgio do que eu vivia no meu cotidiano, en-
tão eu acho que além do fato de eu sempre ter gostado mesmo 
de estudar, de ler, fazer uma série de coisas né, mas desde muito 
cedo a escola ficou sendo (...)um lugar de refúgio, de conforto, 
apesar do que a escola é do ponto de vista racial (...). (ENTRE-
VISTA 01)

É também o que relata bell hooks (1995), que associa a sua inserção na vida in-
telectual como uma forma de sobrevivência, de refúgio diante dos sofrimentos da 
infância. Ao ter crescido em uma comunidade segregada sulista e pobre, a autora 
percebeu que a qualificação acadêmica, especialmente sendo uma forma de as-
censão social, era algo bem visto, mas ser erudito e intelectual não era bem visto.

Enfim, ressaltamos que são sujeitos que se tornaram intelectuais negras(os) 
acadêmicas(os), e que as vivências, sobre-vivências e transgressões trazem impor-
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tantes reflexões e contribuições para ressignificação da relação negritude e espaço 
escolar, incluindo através da ocupação dos movimentos negros, que têm uma fun-
ção central na reeducação das relações étnico-raciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta trajetória de luta por uma educação antirracista, destacamos as articula-
ções, embates, estudos e produções de outros conhecimentos pelos movimentos 
negros e pela intelectualidade negra (GOMES, 2007), ou a partir de uma perspecti-
va negra decolonial brasileira (GOMES, 2018). Dialogar com a sociedade sobre o eu-
rocentrismo presente nos currículos, nos livros didáticos, nas práticas pedagógicas, 
geralmente tratados enquanto recursos neutros, e, ao mesmo tempo, a produção 
de conteúdos que reconhecem e valorizam as trajetórias negras, são movimentos 
sem os quais avanços legais e práticos não se materializariam nas últimas décadas. 
Trata-se, ainda, de um movimento mais amplo, que deve chegar nas estruturas da 
sociedade brasileira, para que a educação se concretize, de fato, enquanto antirra-
cista, libertária, emancipatória.
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PEDAGOGIA MULTIRRACIAL NA DÉCADA DE 
1980: O PENSAMENTO EDUCACIONAL DE MARIA 
JOSÉ LOPES DA SILVA

Ivan Costa Lima

INTRODUÇÃO

A história da Educação no Brasil, ao longo de seu processo de ensino e pesquisa, 
dentro e fora dos espaços acadêmicos, tem se tornado importante instrumento de 
reflexão sobre diferentes ausências de representações sociais. No entanto, torna-
-se evidente ainda pouca reflexão voltada para o tema da educação dos negros e 
negras brasileiros/as, em parte pela carência de fontes e, por outro, pelo desconhe-
cimento das abordagens e práticas educativas dos pesquisadores e movimentos 
sociais negros no país (ROMÃO, 2009). Assim, esse campo de conhecimento tem 
sido provocado a repensar no campo educacional a discussão das relações raciais, 
fomentando de forma crítica a necessidade de novas interpretações, a partir das 
experiências de intervenção das entidades negras que discutem as desigualdades 
raciais (SILVA, 1997).

A Educação das relações étnicorraciais entra na ordem do dia de forma mais 
institucional, a partir de 2003, com a pressão do Movimento negro nacional, que 
em várias décadas vinha apontando que a educação escolar seria um importante 
instrumento de combate ao racismo. Com as mudanças na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB)1, esse debate começa a tomar forma como uma polí-
tica pública.

O presente trabalho pretende ser uma reflexão histórica, a partir da trajetória 
de organizações do Movimento Negro que buscaram intervir na educação, num 
momento anterior à legislação federal. Assim, tem-se como perspectiva configu-
rar um quadro mais amplo de reflexões, a partir das memórias, do pensar e fazer 
pedagógico de pensadores(as) negros/as, que nomearam como pedagogias seus 
modelos de projetos de educação para o Brasil2.

Aqui se refere a Pedagogia Multirracial desenvolvida por Maria José Lopes da 
Silva e um grupo de educadoras no Rio de Janeiro, no questionamento das relações 
raciais brasileiras. Para tanto, utilizamos uma abordagem de cunho sócio-histórico 

1 A partir da promulgação da lei 10.639/2003 que estabelece que nos estabelecimentos de 
ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Africana e Afro-Brasileira. Posteriormente, tem-se a lei 11645/2008 que inclui a história e 
cultura indígena.
2 Estas discussões integram a tese de doutorado em Educação, defendida na Universidade 
Federal do Ceará, defendida em 2009, sob a orientação do Prof. Dr. Henrique Cunha Júnior na linha de 
pesquisa sobre movimentos sociais.
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(FENELON, 2000), analisando-se que a evolução do ensino brasileiro está relacio-
nada as injunções sociais e políticas. Ao mesmo tempo, utilizou-se a História Oral 
temática, que tem sua centralidade na opinião do colaborador na explicitação de 
um evento definido (MEIHY, 2002). Dessa forma, o interesse foi a memória dos mi-
litantes, cujas trajetórias contribuem na compreensão da força do movimento iden-
titário para os propósitos de uma educação antirracista, com base em entrevistas 
semiestruturadas e análise dos documentos produzidos sobre o tema em questão.

FIGURA 1: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA

Fonte: Acervo do autor

Nosso compromisso foi fazer o registro da ação política e educacional de alguns 
momentos do Movimento Negro carioca, como base para a constituição de pedago-
gias que em última instância se colocam como alternativas em alterar as desigual-
dades raciais existentes no campo educacional brasileiro, como também ampliar 
os conhecimentos sobre intelectuais negros e negras em suas formulações.

Esses trajetos históricos procuram recolocar nas pesquisas universitárias um co-
nhecimento sistematizado pelo Movimento Negro (LIMA, 2017) ao longo de suas 
lutas na construção de um pensamento educacional de base africana e afro-brasi-
leira.
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NEGRO E EDUCAÇÃO: DIMENSÕES CONTEXTUAIS

Na esteira de reconstituir a ação política do Movimento Negro (MN), apresenta-
mos uma dentre tantas pedagogias desenvolvidas e nominadas pelas organizações 
como parte da retomada dos movimentos populares na década de 1970. Tais estra-
tégias se conferem como continuidade de uma trajetória de luta e de resistência do 
povo negro, que remonta aos quilombos, aos terreiros, as irmandades, aos grupos, 
associações, imprensa negra, até as organizações atuais do Movimento Negro (OLI-
VEIRA & MACHADO, 2017).

No campo educacional, o Movimento Negro (MN), numa perspectiva de redis-
cutir o papel que os sistemas de ensino devem assumir ao pensar a relação entre 
educação e sociedade brasileira, trouxe não somente reivindicações, mas também 
problematizações teóricas e ênfases específicas, como pontua Gomes (1997) quan-
do aponta as contribuições do Movimento Negro para a educação.

De maneira geral, esse debate é pouco discutido nos cursos de formação de 
educadores. Em linhas gerais na década de 1970 (séc. XX), as discussões teóricas 
apontam como marcos, entre outras: Paulo Freire e a sua pedagogia do oprimido; 
Louis Althusser e a ideologia e os aparelhos de Estado; Pierre Bourdieu e Jean Clau-
de Passeron, com a teoria da reprodução. Esses textos, que discutiram o caráter 
técnico da educação a partir de um campo não diretamente pedagógico, aliaram-
-se a movimentos políticos que buscaram resgatar a cultura do povo como uma 
verdadeira cultura não dominante, a partir dos Estudos Culturais, que serão poste-
riormente questionados, mas que se mantêm como legado para as teorias educa-
cionais contemporâneas.

Nesse contexto, é necessário recolocar a luta do Movimento Negro, já que, se-
gundo Doimo (1995), até os anos 1960, nos estudos efetuados sobre os movimen-
tos sociais, essa luta sempre foi relacionada com assuntos dos trabalhadores, com 
corte de classe. Contrariando essa situação, temos o surgimento, a partir do século 
XX, de jornais escritos por negros, notadamente em São Paulo, que denunciaram o 
racismo e a violência policial.

Segundo ressalta Hanchard (2001, p. 123), há uma certa ironia no fato de que, 
embora esses movimentos tenham surgido, no Brasil e noutros lugares, da dinâmi-
ca da desigualdade racial, em geral são ignorados pela bibliografia sobre os movi-
mentos sociais, que se esforça por descobrir formas de protesto que não estejam 
diretamente ligadas aos “velhos” focos de ação coletiva: os sindicatos, as coopera-
tivas ou os partidos políticos.

Em relação a esse tema Gonçalves (2000, p. 50) defende a tese de que os mo-
vimentos negros se constituíram, enquanto atores coletivos, no mesmo espaço/
tempo em que se consolidava, no país, a estrutura social de classes.

A retomada dos movimentos sociais, a partir dos anos 1970, abre caminhos 
para que nos anos 1980 se estruture uma grande mobilização do MN, que se es-
palha de norte a sul do país, para questionar os mecanismos de discriminação que 
levam a reprodução das desigualdades na sociedade brasileira.
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Fúlvia Rosemberg (1996), ao analisar os dados coletados pelo Censo de 1980 e 
pela PNAD 1982 sobre rendimento escolar dos segmentos raciais branco e negro, 
constatou que o que vem determinando o fracasso do alunado negro são os pro-
cessos intraescolares de exclusão.

Diante do conjunto de pesquisas e ações políticas, Nascimento (2003) ajuda-nos 
ao apontar um conjunto de iniciativas que educadores e educadoras negras tomam 
para o debate. Essas várias ações possibilitaram o surgimento de propostas pe-
dagógicas por todo o País, como é o caso da pedagogia Multirracial, direcionada 
aos sistemas de ensino e às práticas educativas fora deles, tendo como foco a luta 
antirracista e orientada numa dimensão da cultura dos descendentes de africanos.

A PEDAGOGIA MULTIRRACIAL SE APRESENTA À CIDADE 
MARAVILHOSA

No Rio de Janeiro, o diálogo foi travado com personagens importantes para 
entender a trajetória do Movimento Negro e os desdobramentos da luta política 
antirracista, em especial, a atuação de Maria José Lopes da Silva (1945-20130, pre-
cursora da Pedagogia Multirracial.

A configuração histórica das várias formas de organização do Movimento Negro 
carioca é fundamental para compreender o cenário político e social que caracteriza 
esse período. Primeiro uma situação política de repressão sistemática a reorganiza-
ção das variadas formas dos movimentos sociais; uma situação social e cultural da 
população negra, que durante toda a República foi de desmobilização e diluição 
das identidades, apagamento da memória coletiva e negação da existência de pro-
blemas sociais específicos dessa população; e pela retomada sistemática desses 
elementos específicos para a constituição de novas formas coletivas pelos direitos 
sociais da população negra e pela eliminação do racismo.

Assim, no ressurgimento do MN no Rio de Janeiro, percebe-se que todas as 
iniciativas no sentido da retomada da luta contra a discriminação racial são per-
meadas pela vigilância dos aparelhos repressivos. Com isso, inicialmente, a questão 
cultural negra será muitas vezes enfatizada mais do que diretamente a questão ra-
cial como estratégia para driblar a ditadura existente.

Nesse quadro, o movimento se caracteriza pela promoção da autoestima, a par-
tir de elementos estéticos e culturais. Neste sentido, o Museu de Arte Moderna 
(MAM) torna-se uma referência para esses debates através da exibição de filmes, 
cuja temática visava à promoção de uma identidade positiva do negro, a partir das 
influências norte-americanas, africanas e da resistência no passado do escravismo 
criminoso (MONTEIRO, 1991).

No entanto, nos anos seguintes, na entrada dos anos 1980, o MN premido em 
avançar para além do viés cultural, procura evidenciar as desigualdades sociais exis-
tentes entre negros e brancos, o que leva ao surgimento de várias organizações, 
cuja finalidade era tematizar a miséria e a marginalização dos negros no Brasil. 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

656

“Foi um momento de efervescência, de necessidade de uma maior politização das 
atividades, das ideias de participação política dentro dos canais tradicionais contra 
o regime militar, como os partidos políticos” (SANTOS, 2005). É evidente que a 
mudança gradual do cenário social e político com o processo de abertura, e toda 
movimentação em torno de uma nova Constituição para o país, contribuem para 
essa expansão.

Nesse bojo, os depoimentos e os documentos sobre a trajetória do MN carioca 
são unânimes em apresentar como as principais organizações como referências3 
no debate das desigualdades raciais: o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras 
(IPCN), a Sociedade de Intercâmbio Brasil-África (Sinba), o Grupo de Trabalho An-
dré Rebouças, o Centro de Estudos Afro-Asiático (CEAA), o Movimento Negro Uni-
ficado (MNU), entre outros, que vão do espaço político ao espaço da academia 
discutindo as relações raciais na antiga capital federal.

Assim, para além de um viés estritamente cultural, era necessário trazer para o 
debate os aspectos socioeconômicos das condições de vida dos negros na socieda-
de, fazendo da denúncia a pedra angular do movimento negro carioca. Essa breve 
reflexão do MN carioca é fundamental para compreender o cenário, que contribuiu 
para o aparecimento de propostas pedagógicas, como resposta ao desafio educa-
cional, como é o caso da Pedagogia Multirracial.

A referida pedagogia liga-se à figura de Maria José, a qual esteve presente na 
confluência dos eventos de organização, que buscava afirmar o movimento negro 
como força social, desembocando na década seguinte na proposição pedagógica, 
por diferentes processos.

Destacamos como o primeiro processo aquele ligado à sua prática profissional, 
o que a leva a perceber no espaço da escola uma trajetória de exclusão e elevada 
reprovação de alunos negros, e em consequência a falta de discussão sobre essas 
questões e as relações raciais.

O processo primeiro foi a minha prática educacional, eu era pro-
fessora do estado e do município e lidava com comunidade po-
pular o tempo todo. E me vi diante de alunos negros que eram 
reprovados como moscas, absolutamente reprovados, não ti-
nham o menor sucesso, a gente reprovava assim com tranquili-
dade [...](SILVA, 2005).

Para ela, uma das dificuldades mais sérias reside sobre a realidade educacional 
brasileira, a ausência de subsídios para desencadear tal discussão entre os pro-
fessores. Procura chamar a atenção para quais valores culturais demarcam este 
sistema, tendo em vista que “a cultura assim reproduzida é a cultura dos grupos 
privilegiados, branca e eurocêntrica, o êxito escolar será função do capital humano 
adquirido por meio de uma pedagogia implícita” (SILVA, 1997, p. 12). Assim, pro-

3 Para maior aprofundamento sobre o Movimento Negro carioca ver Monteiro (1991); Souza 
(1996).
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cura fazer uma interface onde as componentes raça e classe não se distanciam. 
Portanto, a Pedagogia Multirracial vai se preocupar em analisar que:

O racismo deve ser encarado como um dos critérios mais impor-
tante na articulação dos mecanismos de seleção e recrutamento 
num país multirracial como o nosso. Agindo assim, não estaría-
mos apenas reproduzindo o senso comum em termos de glo-
balização, e sim, instrumentalizando os educadores no sentido 
de entenderem, de fato, os mecanismos ideológicos, que, subja-
centes à estrutura de classes, vêm excluindo, sistematicamente, 
negros e mestiços das poucas possibilidades de ascensão social 
no país (SILVA, 1997, p. 24).

Com isso, essas configurações da realidade serão alinhadas às experiências fa-
miliares, educacionais e os vínculos institucionais de Maria José, elementos que 
vão conformar o quadro que levam à elaboração da pedagogia multirracial.

O segundo elemento foi a partir da experiência pessoal, enquanto aluna negra 
no ensino particular, lugar de pouquíssima ou nenhuma presença negra naquele 
momento no Rio de Janeiro, o que contribui para pensar em mudanças no currículo 
e na escola em relação aos negros:

Uma foi a minha própria vivência como aluna dentro de sala de 
aula, que foi muito dura minha trajetória, foi muito dura, até por-
que minha família, imaginado me dar o melhor, me colocou na 
escola particular, [...] então eu fui pra federal, mas, até então, só 
estudei nas melhores escolas particulares, estudava nas escolas 
de brancos [...] as professoras tratam as crianças na escola pú-
blica como filhos, acaricia e botam no colo e dão beijinho, eu, 
por exemplo, nunca tive essa experiência e foi assim pelo antigo 
ginasial (SILVA, 2005).

O terceiro elemento que completa esse processo de elaboração é a politização 
a partir da participação partidária de esquerda no Partido Democrático Trabalhista 
(PDT). Mesmo com vínculos com o partido, Maria José procura deixar evidente que 
a pedagogia que ali se gestava não estaria vinculada unicamente ao pensamento 
partidário dessa sigla, mas, antes de tudo, seria uma proposta para a sociedade, de 
um lugar específico o movimento social negro.

Alinhado a esse debate, Maria José reforça a militância negra como um elemen-
to significativo para ampliar as bases de constituição da pedagogia, pela percepção 
de uma certa limitação partidária, que na discussão de classe deixava a relação 
racial ausente.

Outra dimensão para esse exercício propositivo foi a experiência educacional nos 
países em processo de descolonização da África, como Angola e Moçambique. Pro-
cesso que alimenta a discussão, no dizer de Fanon (1979), sobre o estatuto colonial 
e sua consequência no projeto de libertação:



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

658

A minha passagem pela sala de aula na África porque eu fui tra-
balhadora de educação em países africanos de língua portugue-
sa e durante os anos de reconstrução da África e aquele tipo de 
sala de aula me ajudou muito [...]. Eu estava trabalhando basica-
mente com alunos negros recém-saídos de um processo colonial 
(SILVA, 2005).

Assim, argumentava que que não há como analisar o sistema educacional brasi-
leiro sem desmistificar o modelo econômico altamente concentrador e excludente 
que vigora no Brasil.

A depoente ressaltou ainda que a experiência de dirigir um projeto4 na rede 
municipal do Rio de Janeiro, em 1982, foi outra influência determinante para o 
seu trabalho. A Pedagogia Multirracial em seu desenvolvimento vai indicar a ne-
cessidade de se trabalhar na construção da identidade do brasileiro, com especial 
atenção ao patrimônio cultural e histórico alicerçados em padrões civilizatórios 
africanos.

É de fundamental discutir que os valores africanos de cultura es-
tão presentes tanto na religião, quanto nas artes, na organização 
social, na história e na visão de mundo dos brasileiros. As cultu-
ras negras estão profundamente internalizadas no “inconsciente 
coletivo” do homem brasileiro, independente de raça, cor, ou 
classe social. A maneira de ser, de pensar e agir do brasileiro re-
produz, em muitos aspectos, o modelo cultural e comportamen-
tal dos africanos. A própria língua que falamos é um português 
africanizado e/ou um aportuguesamento das línguas e falares 
africanos (SILVA, 1997, p.30).

Esse aspecto civilizatório é bastante ressaltado nos documentos da Pedagogia 
Multirracial, tendo em vista que os debates em torno da “cultura nacional” se têm 
caracterizado pelo recalcamento do processo civilizatório levado a cabo no conti-
nente africano.

O início da elaboração da pedagogia multirracial é marcado por debate onde as 
referências iniciais giravam em torno do multiculturalismo, teoria com mais evi-
dência naquele momento. De suas diferentes vertentes, Maria José se alinha àquela 
cuja doutrina se centra no respeito à diferença como a mola-mestre no combate às 
desigualdades raciais, o multiculturalismo crítico (MCLAREN, 1997). Do ponto de 
vista da educação popular como um elemento importante na estrutura da pedago-
gia multirracial, terá como aporte o trabalho de Paulo Freire.

No Brasil, diferentes frentes e estudiosos do MN contribuem para esse refe-
rencial. Reconhecer tais autores como importantes no processo de elaboração da 
pedagogia multirracial possibilitam entender a escola como um campo de batalhas 

4 Projeto Zumbi dos Palmares, conforme se lê em Ferreira (1987, p. 72): “O projeto tem como 
objetivo: deflagrar um processo de reconhecimento da cultura afro-brasileira como parte integrante 
da política cultural da Secretaria de Educação”.
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políticas. No entanto, Maria José vai chamar à atenção que esses estudos não são 
suficientes para moldar as bases da pedagogia pretendida, em função dos seus 
limites como respostas às demandas colocadas pelo movimento negro naquele 
momento.

Com isso, vai indicar como estruturante para a pedagogia multirracial um autor 
que considera de fundamental importância no coroamento que buscava situar sua 
proposta pedagógica, a figura de Molefi Asante5. Seu debate crítico gira na discus-
são do afrocentrismo, cujo foco é “corrigir o sentido de lugar da pessoa negra e de 
outro tecemos a crítica do processo e extensão do deslocamento criado pela do-
minação cultural, econômica e política pela Europa” (NASCIMENTO, 2003, p. 21).

Para Maria José, interessava como acúmulo fundamental para a pedagogia mul-
tirracial pensar este deslocamento, defendido por Asante, como não excludente. 
Ela vai defender uma filosofia orientadora do trabalho pedagógico a ser desen-
volvido: a construção de uma visão não etnocentrada do conhecimento. Para ela, 
centrar no universo africano não significa substituição, como procura explicitar na 
sua fala sobre a influência dessa teoria para os propósitos da proposta pedagógica 
em formatação.

Pode-se dizer que este é um processo, mesmo sem está explicitado, que nos 
remete a uma dialética cuja centralidade encontra-se em diferentes formas do pro-
cesso civilizatório africano. Pode-se ver sobre isso em Cunha Júnior (2001, p. 75), 
ao introduzir o itan6 sobre a narrativa do orixá Exu, como um preâmbulo a dialética 
africana. Parece-me evidente um esforço em colocar outros conceitos e conteúdos 
para a ideia de elaboração e transmissão da cultura de maioria africana.

Alicerçada por todas essas referências, a pedagogia multirracial aponta como 
pontos fundamentais para seu desenvolvimento o combate à democracia racial, 
ter a escola como um espaço de superação das desigualdades raciais, seja do pon-
to de vista de seus conteúdos, das metodologias educacionais até os processos de 
avaliação. A Pedagogia Multirracial, na visão de sua autora, implica, trabalhar o 
patrimônio cultural e histórico dos grupos étnicos excluídos numa perspectiva 
transdisciplinar, ou seja, em cada um dos componentes curriculares, pois é atra-
vés do universo simbólico que a escola mantém os valores racistas da sociedade 
abrangente. Para a Pedagogia Multirracial, é fundamental discutir a dimensão que 
o continente africano marca com seus diferentes valores a nação brasileira.

Em 1989, os fundamentos dessa proposta são divulgados, onde o documento da 
pedagogia Multirracial apresenta-se em dois grandes tópicos. No primeiro trata 
dos Fundamentos Teóricos da Pedagogia Multirracial, onde se subdivide em: reda-
ção de objetivos e perspectivas, redação dos fundamentos filosóficos e metodoló-
gicos, revisão e organização.

5 Molefi Kete Asante é americano, doutor em Comunicação pela Universidade da Califórnia, 
fundador da teoria afrocentrista.
6 Itans são narrativas orais elaboradas em diferentes regiões do continente africano onde se 
transmite elementos históricos, culturais e sociais de determinado povo.
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O segundo tópico destinava-se à chamada parte específica, onde equipes de 
educadores e educadoras organizariam propostas de reflexão e intervenção por 
áreas específicas, a saber: alfabetização, curso de Formação de professores, ensino 
Supletivo, História e Integração social. Ainda havia mais duas equipes nesse tópico 
responsáveis pela revisão e organização das referências bibliográficas.

A colaboradora situou que a Pedagogia Multirracial é uma proposta datada, 
já que não foi incorporada por inteiro nos processos escolares no Rio de Janeiro, 
tornando-se uma referência teórica para outros lugares, muito especialmente na 
cidade de Florianópolis/SC. Na capital catarinense se desenvolverá, no início dos 
anos 2000, a pedagogia multirracial e popular pela organização denominada Nú-
cleo de Estudos Negros (NEN).

Assim, o legado de Maria José Lopes da Silva direciona-se ao professor(a) olhan-
do a cultura como um produto histórico da prática humana e que desafia a estru-
tura educacional como política pública necessária na alteração da situação de vida 
dos negros naquele momento histórico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta proposição oriunda do Movimento Negro pode servir como instrumento 
teórico- metodológico apresentado aos sistemas de ensino no diálogo e no desen-
volvimento de ações voltadas, por exemplo, para a implementação da Lei nº 10639 
em vários municípios no estado e do país.

Pode-se, no decorrer desse trajeto histórico analisar que esses diferentes pro-
cessos ajudam em discutir os limites do próprio sistema educacional, pois ele por 
sua dinâmica própria, tem dificuldades em absorver outras proposições que não 
aquelas hegemônicas e advindas do movimento social como um todo.

Por diferentes caminhos, diferentes referenciais teóricos, políticos e sociais, o 
papel dessa pedagogia tem sido problematizar os sistemas de ensino, a pedagogia 
multirracial se compromete com a reconstituição das diferentes identidades como 
um projeto político alternativo ao caráter excludente da educação brasileira.
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O PENSAMENTO DECOLONIAL E SUAS 
CONTRIBUIÇÕES PARA O DEBATE
RACIAL NO CAMPO DA EDUCAÇÃO

Denise Gonçalves da Cruz

RESUMO

Nos últimos anos o pensamento decolonial tem sido utilizado como uma ferra-
menta para observar e explicar as relações sociais e as instituições e no Brasil, o 
pensamento decolonial vem se desenvolvendo de maneira tímida em relação a ou-
tros países da América Latina. Portanto, essa pesquisa tem por objetivo investigar 
os usos do pensamento decolonial no campo da educação e como esse pensamen-
to pode contribuir nas pesquisas em educação. Para tal investigação buscou- se 
nos bancos de dados da Scielo e da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Disser-
tações- BDTD, artigos, teses e dissertações que atendessem a uma combinação de 
palavras-chaves. Foram encontrados um total de 140 trabalhos e após a aplicação 
do filtro temático foram selecionados um total de 86 trabalhos sendo 10 artigos, 
45 dissertações e 31 teses. Concluímos que algumas áreas do campo da educação 
já vêm utilizando o pensamento decolonial como embasamento teórico-metodo-
lógico, o que configura o pensamento decolonial como uma ferramenta epistemo-
lógica importante para discutir a descolonização do campo.

Palavras-chaves: Pensamento decolonial e educação; pedagogia decolonial; deco-
lonialidade.

INTRODUÇÃO

Seria o pensamento decolonial um modismo teórico? O que sabemos é que o 
pensamento decolonial vem sendo bastante utilizado no campo das ciências sociais 
e da educação. E acredito que qualquer pensamento teórico que se comprometa 
a dar visibilidade às epistemologias esquecidas e negadas merece a nossa aten-
ção. Portanto a revisão bibliográfica apresentada nesse artigo tem como objetivo 
investigar os usos do pensamento decolonial no campo da educação e identificar 
quais as possibilidades de pesquisa que o pensamento decolonial pode proporcio-
nar para o campo.

1. Uma breve genealogia do pensamento decolonial
Para entendermos o conceito de decolonialidade é necessário antes compre-

endermos a diferença entre colonialismo e colonialidade, e como esses concei-



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

665

tos operam na conjuntura sociopolítica. Embora o colonialismo e a colonialidade 
sejam conceitos relacionados ao mesmo processo histórico, autores como Aníbal 
Quijano (1998) e Mignolo (2007), tem diferenciado o colonialismo como um perío-
do histórico específico em que países europeus como Espanha, Portugal, Inglaterra 
e Holanda dominaram e expropriaram terras, transformando-as em suas colônias 
imperiais. Enquanto que a colonialidade é um conceito cunhado por Quijano (1998) 
e refere-se a uma lógica estrutural de dominação que coloca o signo “raça” para 
operar como organizador dessa lógica e que impõe um conjunto de valores sob o 
discurso do descobrimento, da salvação, do progresso e da modernidade.

Embora sejam conceitos diferentes há certa correlação entre eles, pois quando 
a historiografia tradicional assume a narrativa do descobrimento, automaticamen-
te coloca a América Latina como um subproduto do projeto colonial e constrói uma 
falsa ideia de harmonia social, enquanto escondem as relações de poder e as lutas 
anticoloniais que (re) existiram ao  longo dos séculos. Portanto, a colonialidade 
é um processo que além de histórico, faz parte da construção da subjetividade 
moderna, pois tudo que se escreveu sobre o povo europeu tratava de colocá-los 
como superiores, e tudo que se escrevia sobre os demais povos e seus territórios 
colocava-os como primitivos, bárbaros e inferiores (DUSSEL, 1994).

Entretanto em meados da década de 1970 alguns intelectuais e pesquisadores 
iniciaram um movimento para colocar em debate essas concepções e narrativas 
tradicionais hegemônicas, surgindo assim a proposta epistêmica pós-colonial. Para 
Ballestrin (2013), o que vai reforçar o pós-colonialismo como um movimento epis-
têmico, político e intelectual é o surgimento do Grupo de estudos Subalternos – os 
Subalterns Studies em 1970 na Índia, que se torna conhecido em 1980, período 
também em que o debate pós-colonial passa a ser difundido nos estudos literários 
e culturais da Inglaterra e Estados Unidos se convergindo com os estudos  multi-
culturais.

Atualmente autores como Memmi, Said, Spivak, Bhabha e Hall, são reconhe-
cidos como pós-coloniais e além de serem críticos com as narrativas hegemôni-
cas quebram com o binarismo entre colonizador e colonizado, permitindo análises 
mais complexas sobre as identidades e culturas produzidas nesses contextos de 
pós-independência, o que torna o argumento pós- colonial fortemente comprome-
tido com a superação das relações de  colonização (BALLESTRIN, 2013).

Stuart Hall (2003) afirma que o pós-colonial é um conceito que ajuda a com-
preender a transição das relações globais, da era do império para o momento do 
pós-independência, sendo, portanto este um conceito que busca fazer uma relei-
tura da colonização como parte de um processo global que produziu narrativas 
diaspórica para além daquelas histórias centradas na Europas.
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2. Mas qual a relação entre o pós-colonial e os estudos decoloniais?

Com o reconhecimento internacional dos estudos pós-coloniais, no final dos 
anos 1990 intelectuais latino-americanos se inspiraram nos subaltern studies 
e passaram a repensar as questões do continente a nível epistêmico, teórico e 
político criando o Grupo Latino Americano dos Estudos Subalternos e inserindo a 
América Latina no debate pós-colonial. Mas, a divergência sobre a necessidade de 
romper com autores europeus foi apontado como uma das principais causas para a 
dissolução do grupo em 1998. Posteriormente, alguns dos ex-integrantes do grupo 
de estudos subalternos da América Latina, entre outros intelectuais latino-ame-
ricanos aos poucos foram consolidando o grupo de investigação Modernidade e 
Colonialidade- M/C, que por sua vez, elaborou a proposta decolonial (BALLESTRIN, 
1993).

Portanto a proposta decolonial surgiu com a pretensão de repensar a produ-
ção de conhecimento da América Latina de forma descolonizada, isto é, fora dos 
cânones ocidentais. E apesar de não conseguirem radicalizar completamente a sua 
crítica ao uso de autores europeus, o grupo foi se consolidando em encontros e 
seminários, sempre buscando tirar o foco das epistemologias eurocêntricas e con-
siderar as produções latino-americanas que ao longo dos anos foram excluídas e 
deixadas à margem, como por exemplo, as produções indígenas, afrodiaspóricas e 
as epistemes geradas nos movimentos sociais.

Segundo Catherine Walsh (2005), autora responsável pelo termo decolonial1 
, essa proposta pode ser compreendida como “[...] uma força para enfrentar as 
tendências eurocêntricas do saber” (WALSH, 2005, P.15), se configurando em um 
projeto intelectual crítico que observe as problemáticas locais e globais sobre a 
cultura, economia e política.

Não obstante, Costa e Grosfoguel (2016) reforçam que o projeto decolonial não 
é um projeto acadêmico com chaves conceituais obrigatórias para análises e nem 
se propõe ao universalismo. Segundo os autores, a ideia é reconhecer as contribui-
ções de vários intelectuais  que possuem posicionamentos e intervenções políticas 
e intelectuais decoloniais, isto é, que contribuam para a renovação e modificação 
do sistema colonial.

A primeira vista podemos considerar que o pensamento decolonial tem suas 
aproximações com a perspectiva pós-colonial, visto que, tanto Hall (2003) como 
Costa e Grosfoguel (2016) concorda que o pós-colonial ao considerar os pensa-
mentos de fronteiras, isto é, o pensamento daqueles que têm suas experiências 
atravessadas pela colonialidade, mas que não são passivos a ela, evidencia a dife-
rença entre colonizador e colonizado gerando uma crítica nas grandes narrativas 
da colonização, assim como o pensamento decolonial. Entretanto há limites en-
tre as perspectivas decoloniais e pós-coloniais, como explicam Costa e Grosfoguel 
(2016, p.19):

1 Poder ser grafado com ou sem hífen (WALSH, 2005)
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Aqui reside uma importante diferença entre o projeto decolo-
nial e as teorias pós•- coloniais. Essas tematizam a fronteira ou 
o entrelugar como espaço que rompe com os binarismos, isto é, 
onde se percebe os limites das ideias que pressupõem essências 
pré- estabelecidas e fixas. Na perspectiva do projeto decolonial, 
as frontei•ras não são somente este espaço onde as diferenças 
são reinventadas, são também loci enunciativos de onde são for-
mulados conhecimentos a partir das perspectivas, cosmovisões 
ou experiências dos sujeitos subalternos. O que está implícito 
nessa afirmação é uma conexão entre o lugar e o pensamento.

Nesse trecho os autores apontam o loci enunciativos como um espaço que vai 
além da localização geopolítica e que são marcas das hierarquias raciais, de classe 
e gênero. O que, portanto, marca o corpo e que pode imprimir um compromisso 
ético-político de se produzir conhecimentos contra hegemônicos. Por isso, essas 
reflexões nos permitem pensar que a perspectiva decolonial se pretende, para 
além de evidenciar a diferença, reconhecer que a colonialidade  gerou  múltiplas  
reações  nos  sujeitos  subalternizados,  o  que consequentemente engendrou no-
vas produções de conhecimentos que consideram o corpo como geopolítico e que 
concebem projeto de resistência.

Assim, a questão central da proposta decolonial é promover um novo pensa-
mento e uma nova práxis que sejam mais que frutos de teorias, que sejam frutos 
de lutas, práticas e existências de vidas dentro desses espaços, como explica Walsh 
(2005, p. 31)

[...] la cuestion central és como incitar um (re)pensamiento crí-
tico que en términos de caracter, perspectiva, logica y practica 
sea “otro”. Un pensamiento crítico que tenga su fundamento y 
razón de ser en un proyecto de transformacion social, política, 
epistémica y humana, y en un imaginário o vison de un mundo 
de otro modo. Un pensamiento crítico que no parte de perspec-
tivas eurocêntricas ancladas en la modernidad (como Deleuze, 
Lacan y Foucault entre otros) sino un repensamiento critico que 
se construya desde y con relacion a la colonialidad y la gente, 
incluyendo los movimientos sociales latino-americanos y sus 
intelectuales, y con la idea de crear nuevas comunidades inter-
pretativas; una nueva teoria de real compromisso que, [...] nos 
ayude a ver de mejor (y de otra) manera.

Portanto, podemos inferir que a proposta decolonial está enraizada nas lutas 
de resistência contra coloniais e ao mesmo tempo é atravessado pelo colonialis-
mo, portanto decolonial são todas as produções epistêmicas geradas nesses entre-
meios, nessas trincheiras afrodiaspóricas, africanas, indígenas e terceiro mundis-
tas.

Denise Cruz (2019) em sua dissertação de mestrado, aponta autores como Ed-
gardo Lander, Arthuro Escobar, Walter Mignolo, Enrique Dussel, Anibal Quijano e 
Catherine Walsh como referências que discutem o projeto decolonial na América 
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Latina e apresenta autores brasileiros que têm produzido novos conceitos contri-
buindo para essa perspectiva. Entretanto  em concordância com Costa e Grosfoguel 
(2016) e Costa, Torres e Grosfoguel (2019) a autora também aponta a importância 
de intelectuais negros brasileiros que antes mesmo da origem da denominação 
decolonial já apresentavam um posicionamento e uma produção intelectual fron-
teiriça e de resistência, sendo, portanto papel do projeto decolonial resgatar e sis-
tematizar essas discussões.

Diante disso, podemos pensar que as novas gerações de pesquisadores latino-
-americanos que pensam e falam de um local subalternizado e vêm se destacando 
nos departamentos de estudos feministas, africanos, afro-latinos e indígenas, re-
presentam a possibilidade de construir essa proposta decolonial.

3. Os usos da decolonialidade no campo da educação

Agora que já compreendemos como surge e ao que se propõe a perspectiva 
decolonial, precisamos entender como essa perspectiva pode contribuir para a 
renovação e a descolonização do campo da educação. E para tal, consideramos 
dois pontos importantes, o primeiro é compreender os efeitos da colonialidade no 
campo da educação com a invenção da modernidade. E o segundo é compreender 
quais os usos do pensamento decolonial no campo.

Sobre a colonialidade, Mignolo (2007) afirma que esse conceito está intrínseco 
ao projeto de modernidade europeu, e remete não só a Revolução Industrial e a 
expansão comercial que foi propulsora do capitalismo, mas também ao projeto 
global de dominação que foi o “descobrimento” das Américas. Portanto, a moder-
nidade e a colonialidade, nada mais é do que o processo que a Europa percorreu 
para se impor como hegemônica e superior, inferiorizando e destituindo a humani-
dade de africanos e nativos que passaram a ser denominados negros e indígenas.

Essa reconfiguração de identidade produzida historicamente sobre a ideia de 
raça, foi associada a ideia de lugar social e trabalho, legitimando a dominação colo-
nial e estabelecendo um novo padrão mundial. Isso significa que todas as experiên-
cias culturais, históricas e sociais foram expropriadas e incorporadas em um único 
modo de subjetividade, cultura e conhecimento, obrigando indígenas e africanos 
a negarem suas heranças intelectuais, culturais e religiosas para se adequarem a 
esse novo modelo hegemônico (QUIJANO, 2005).

Esse processo de dominação gera o que Walsh (2005) resume como a colonia-
lidade do ser, saber e poder. Colonialidade do ser por negar atributos de humani-
dade ao ser dominado, colonialidade do saber por destituir os saberes intelectuais, 
e impor um único modo de produção de conhecimento (eurocentrismo), e impor 
um modelo estrutural que gera desigualdade econômica (colonialidade do poder).

Portanto como posto por Torres (2007), a colonialidade é uma relação de poder 
que em conjunto com o capitalismo atravessou o conhecimento, o trabalho e as re-
lações intersubjetivas, determinando quem é e quem não é o que é bonito e o que 
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é feio, o conhecimento que é válido e o que não é. Como exemplo, o autor aponta o 
branqueamento que negros e negras foram submetidos para serem humanizados 
na sociedade, processo este que por sua vez gerou nessas pessoas a negação da 
sua própria existência, que o autor Frantz Fanon2 chamou de auto-ódio.

E nesse sentido os meios de comunicação, produções culturais e a educação 
sempre foram utilizadas como ferramentas para a manutenção do colonialismo e 
da colonialidade. Cruz (2019) aponta que em países da América Latina, como Co-
lômbia e Brasil, por exemplo, a educação foi a principal ferramenta utilizada para 
fomentar programas de formação de professores, criação de currículos e educação 
básica que aplicavam suposições raciais, nacionalistas e eugênicas pensadas por 
cientistas, políticos e educadores da época a fim de formar uma nação cultural-
mente branca e com uma moral cristã.

Portanto, livros didáticos que negam a diversidade humana e cultural através 
dos estereótipos, embranquecimentos ou apagamentos históricos não são meros 
acasos, mas sim o colonialismo, em que a ideia de raça e racismo constituem o 
princípio organizador das relações de poder do sistema mundo, operando através 
desses materiais.

Nilma Lino Gomes (2019) afirma que o colonialismo e a colonialidade ainda se 
fazem presentes na educação brasileira através do currículo, da formação de pro-
fessores e nos professores e gestores da educação, como por exemplo, na postura 
e pensamento arrogante de professores e educadores que são contra a diversidade 
étnica, racial, sexual e política existentes nas escolas. No currículo, principalmente 
quando disponibilizamos aos estudantes leituras coloniais que reforçam as rela-
ções de poder sem fazer a devida crítica sobre as limitações e contradições dessas 
leituras. E por último na Reforma do Ensino Médio da educação brasileira aprovada 
em 2017, que a autora coloca como uma das mais recentes facetas da colonialida-
de na educação.

A reforma do ensino médio se mostrou uma ação problemática quando foi im-
plementada a partir de uma medida provisória, sem diálogo com a sociedade e tra-
zendo propostas formativas diferenciadas, quando não oferecem o mínimo de re-
cursos para as aulas básicas, além de pretender homogeneizar a língua inglesa em 
detrimento da língua espanhola em um país da América Latina, o que intensificam 
as barreiras de comunicação e diálogo com nossos países vizinhos (GOMES, 2019).

Portanto, quando pensamos na perspectiva decolonial para a educação esta-
mos falando em uma formulação que se opõe às consequências do que compre-
endemos como colonialidade do ser e principalmente do saber, e que considera as 
lutas dos povos que foram subalternizados nessa relação de poder imposta, como 
explica Walsh (2005, p.24):

[..] Por lo tanto hablar de decolonialidade es visibilizar las luchas 
en contra de la colonialidade pensando no solo desde su para-

2 Ver em: FANON, Frantz. Peles negras e Máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008.
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digma, sino desde la gente y sus practicas sociales, epistêmicas y 
politicas, tomando en cuenta la presencia de la que Maldonado 
Torres llama “una actitude decolonial”.

Nessa perspectiva, a atitude decolonial que se faz necessária para pensarmos 
a decolonialidade no campo da educação não se refere a uma prática de simples-
mente retomar as produções epistêmicas indígenas e africanas, mas sim em con-
siderar suas experiências, práticas sociais, culturais, epistêmicas e políticas na e 
contra a colonialidade como ações políticas, que produziram e produzem conheci-
mentos não baseados no legado eurocêntrico, mas sim numa perspectiva subalter-
na, produzidas dentro e fora da academia. Isso nos ajuda a pensar possibilidades 
para transformar a realidade.

Considerando que o campo da educação tem uma responsabilidade ética e 
política com a produção do conhecimento, ter uma atitude decolonial enquanto 
educador(a) é também questionar posturas que favoreçam a manutenção da hie-
rarquia de conhecimentos, dado que para Costa, Torres e Grosfoguel (2019) a ne-
gação da epistemologia também é um instrumento refinado para a continuidade 
do processo de colonização do ser e do saber e para a contínua negação desses 
corpos como produtores de conhecimentos.

Não obstante, nas produções negras o corpo geopolítico sempre foi presen-
te, Costa, Torres e Grosfoguel (2019) citam como exemplo as produções de Bell 
Hooks, que trazem a vivência e o corpo geopolítico de uma mulher negra enfren-
tando o sistema racista nos Estados Unidos. Essas produções possibilitam o diálogo 
entre diversos grupo, sem que precisem esconder suas particularidades atrás de 
ideias abstratas, elas marcam esse corpo geopolítico, cheio de experiências vividas, 
possibilitando a pluralidade de ideias e consequentemente representando uma es-
tratégia para desarmar as produções hegemônicas .

Sendo assim, quando os professores proporcionam aulas em que o movimento 
negro, indígena, sem-terra, grupos de hip hop e tantos outros movimentos sociais 
se fazem presentes não apenas nos textos, filmes, músicas e debates, mas também 
com seus corpos geopolíticos em sala de aula, possibilitam o diálogo entre diversos 
conhecimentos que são produzidos dentro e fora da academia e que são produ-
ções ativas, elaboradas a partir da esperança e da resistência. E aulas como essas 
podem significar para os alunos pensamentos emancipatórios e meios de assumi-
rem o comando de suas próprias histórias.

Por isso Gomes (2019) ressalta a importância de um projeto decolonial para 
descolonizar o pensamento pedagógico e o currículo, pois estes são mecanismos 
de poder que formam subjetividades, e se não lutamos para que sejam descoloni-
zados servirão somente à manutenção das opressões.

Para Carlos Granado Beltran (2016) é necessário também repensar a formação 
de professores, e o autor propõe a interculturalidade crítica como ferramenta para 
uma pedagogia decolonial. Segundo o autor, a interculturalidade crítica propor-
ciona o reconhecimento da diferença através de um diálogo que se sobreponha 
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às relações de poder, o que consequentemente possibilita aos professores uma 
construção crítica do conhecimento e de pensamento pedagógico anticolonial.

Para Costa e Grosfoguel (2016) as ações afirmativas nas universidades públicas 
do Brasil, desde o início do milênio, tem incorporado as experiências negras e in-
dígenas nessa construção de novos conhecimentos, possibilitando a construção de 
uma proposta decolonial no ensino superior em âmbito nacional.

De fato acreditamos que a entrada de estudantes negros e indígenas tem im-
pactado não só as produções acadêmicas e teóricas, mas também o próprio con-
texto acadêmico, forçando inclusive professores a repensar todo conhecimento 
eurocêntrico que estão acostumados a transmitir como absoluto, verdadeiro e úni-
co. A entrada desses estudantes tem colocado em ação um projeto decolonial na 
educação e tem mostrado que há outras experiências e epistemologias.

Portanto, considerando todo o histórico colonial no processo de construção do 
campo da educação, a investigação aqui se justifica pelo fato de que o projeto 
decolonial tem muito a contribuir para a produção de pesquisas que ajudem a re-
novar as teorias da educação e descolonizar o campo.

4. O que tem sido ou há para ser pesquisado?

Nessa etapa, apresento um mapeamento da produção bibliográfica no campo 
da educação a fim de compreender os usos do pensamento decolonial nas produ-
ções e investigar quais as contribuições do pensamento decolonial para a desco-
lonização no campo da educação. Para tal, foi realizado um levantamento dos tra-
balhos publicados nas bases de dados da Scielo e da Biblioteca Digital Brasileira de 
Teses e Dissertações-BDTD, utilizando as palavras-chaves: pensamento decolonial, 
pedagogia decolonial, decolonialidade todas em combinação com a palavra-chave 
educação (AND “educação”). Não se aplicou filtro temporal a fim de verificar em 
que ano apareceria o primeiro trabalho abordando o pensamento decolonial.

Após a localização do total de trabalhos por palavras-chaves, apliquei um filtro 
temático selecionando apenas os trabalhos que discutiam temas relacionados ao 
campo da educação, como por exemplo, os trabalhos que envolviam as temáticas 
de currículo, práticas de ensino e aprendizagem na educação básica, ensino supe-
rior entre outros. O procedimento para essa etapa foi a leitura do título e resumo 
de cada trabalho. Os trabalhos descartados, ou estavam duplicados ou não apre-
sentavam relação com o campo da educação, esses em geral, apresentavam o pen-
samento decolonial associados às temáticas da política territorial, literatura, iden-
tidade, psicologia, hermenêutica entre outros que não se adequaram a pesquisa.

Como resultado final obteve-se um total de 86 trabalhos sendo 10 artigos, 45 
dissertações e 31 teses, como demonstrados na tabela a seguir:



TABELA DE PALAVRAS-CHAVES E TRABALHOS ENCONTRADOS

PALAVRAS-
CHAVES BDTD SCIELO

Sem filtro Com filtro temático Sem 
filtro Com filtro temático

“Decolonialidade”
AND “Educação” 102 67 (41 Dissertação 

e 26 teses) 9 5

“Pedagogia
decolonial” AND 

“Educação”
7 4(3 dissertações e 

1 tese) 3 3

“Pensamento
decolonial” AND 

“Educação”
15

5 (1 dissertação e 4 
teses)

4 2

TOTAL 124 76 (45 Dissert.+ 31 
teses) 16 10

FONTE: Elaborado pela autora a partir dos dados da Scielo e da BDTD, 2020.

Considerando que o grupo de estudos Modernidade e Colonialidade teve seu 
marco temporal inicial em 2001 buscando construir o pensamento decolonial a 
quase 20 anos na América Latina, ter como resultado 45 dissertações, 31 teses e 10 
artigos publicados nos últimos 10 anos sobre o pensamento decolonial e educação 
pode nos indicar o quanto o campo tem absorvido essa discussão com cautela, 
o que de certo modo também contrariam as hipóteses de que esse pensamento 
tenha se tornado um modismo teórico no campo. Inclusive, a fim de verificar a 
distribuição temporal das produções, observou-se que o primeiro trabalho citando 
o pensamento decolonial foi publicado apenas em 2010:

GRÁFICO DE DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DOS TRABALHOS

Fonte: Elaborado pela autora,2020.
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No gráfico observa-se que há um aumento de produção em 2015 se tornando 
crescente em 2017 e tendo seu pico em 2019, o que possibilita pensar em uma 
recente exploração ou aprofundamento do uso do pensamento decolonial no cam-
po da educação. É possível que a ínfima quantidade de trabalhos encontrados em 
2020, se justifique pelo fato deste levantamento ter sido realizada no primeiro 
semestre deste ano.

No que se refere às discussões presente nos trabalhos, observou-se que alguns 
conceitos do pensamento decolonial vêm sendo mais explorados em determinadas 
temáticas no campo da educação, como é o caso do conceito de interculturalidade 
crítica em conjunto com as temáticas sobre educação indígena e quilombola, que 
representaram a maioria das teses e dissertações encontradas. A utilização do con-
ceito de interculturalidade nesses trabalhos configura uma importante ferramenta 
para embasamento teórico e análise de pesquisa, visto que segundo Walsh (2001) 
este conceito parte de um problema que é estrutural, portanto racial e colonial, e 
se pretende abrir caminhos para o diálogo entre múltiplos saberes, conhecimentos 
e práticas de maneira ativa e em conjunto com aqueles cujas vozes foram margina-
lizadas e silenciadas pela estrutura colonial.

Nessa mesma perspectiva estão os trabalhos que discutem relações raciais tra-
zendo a lei 10.639 e a lei 11.645, esses trabalhos vem utilizam o pensamento de-
colonial como um referencial epistêmico que possibilita direcionar e substanciar 
práticas curriculares de valorização e reconhecimento da História e cultura Afri-
cana, Afro-brasileira e Indígena como presentes nas teses Delma Josefa da Silva 
(2017), Luciana Leite da Silva (2019) e a dissertação de Marina da Rocha (2013), por 
exemplo. Inclusive o primeiro trabalho encontrado neste levantamento, escrito 
por Luiz Fernandes de Oliveira e Vera Maria Ferrão Candau (2010) tem por título: 
Pedagogia decolonial e educação antirracista e intercultural no Brasil, e apresenta 
as contribuições do grupo Modernidade e Colonialidade como potencial para as 
discussões étnico-raciais na América Latina.

As discussões sobre descolonização de currículos e das práticas pedagógicas 
tanto no ensino básico quanto no ensino superior foram temas bastante frequen-
tes, bem como trabalhos sobre formação de professores e ensino superior. O uso 
do pensamento decolonial nessas discussões faz a críticas aos currículos e as prá-
ticas eurocêntricas e em geral, sugerem criticar a colonialidade presente na temá-
tica, isto é, uma virada decolonial no campo. Mas também indicam os saberes e 
conhecimentos quilombolas, indígenas, do campo, de intelectuais negros e negras 
e dos movimentos sociais como experiências decoloniais. Pois como posto por Cos-
ta, Torres e Grosfoguel (2019) as experiências produzem pensamentos e dialogar 
sobre elas produzem conhecimentos e o pensamento crítico, que não se restringe 
a universidade.

Adentrando a temática da universidade, que também esteve bem representa-
da nos trabalhos encontrados, a discussão decolonial se insere para embasar as 
discussões sobre a o processo de produção de conhecimento e a colonialidade do 
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saber, bastante discutida por autores como Edgardo Lander e Boaventura S. San-
tos. Inclusive Santos (2009) afirma que a  colonialidade do saber é operacionalizada 
pela epistemologia da cegueira, que por sua vez, tem a função de distorcer e criar 
uma realidade em que apenas um tipo de conhecimento é relevante criando-se 
um privilégio epistêmico e o epistemicídio dos outros, isto é, o apagamento e o 
negligenciamento de outras epistemologias.

CONCLUSÃO

Podemos concluir que esse levantamento possibilitou uma amostra dos usos 
do pensamento decolonial no campo da educação, indicando que algumas áreas 
como currículo, práticas pedagógicas, ensino superior e educação para as relações 
étnico-raciais já vem utilizando o pensamento decolonial com maior frequência.

Todavia a ausência de trabalhos com algumas temáticas do campo da educação, 
como por exemplo, a educação infantil, alfabetização e metodologias de ensino, 
nos permite pensar que ainda há áreas para pesquisar e explorar o uso do pensa-
mento decolonial como uma ferramenta epistemológica e de análise.

Assim o pensamento decolonial se revela como uma ferramenta importante 
para pensar a descolonização do campo da educação, corroborando também nas 
discussões antirracistas no campo.
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POR UMA FORMAÇÃO ANTIRRACISTA, 
ANTILGBTFÓBICA E ANTISSEXISTA:
VIVÊNCIAS DO CINE NEGRAS COMO ATOS DE 
CURRÍCULO EM CONTEXTOS ESCOLARES DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA BAIANA

Renata dos Anjos Pinheiro
Liliane de Jesus Bittencourt

INTRODUÇÃO

O presente trabalho consiste em um relato de experiências vivenciadas em con-
textos de escolas públicas baianas, em função do projeto de extensão universitária 
Cine debate NEGRAS. Nesse sentido, objetivamos relatar e problematizar as expe-
riências vividas no/do projeto, do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero, Raça 
e Saúde – NEGRAS, nos Colégios Estaduais Deputado Manoel Novaes, Visconde 
de Itaparica e Ruy Barbosa, e na Escola Municipal Santa Ângela. Para tanto, situ-
amos que a natureza da atividade extensionista consiste na exibição e debate de 
filmes, documentários e curtas, que versam sobre as temáticas de gênero, raça e 
sexualidades, sob a mediação de um(a) convidado(a) que tenha expertise nestes 
assuntos. Relatamos, portanto, essas vivências, compreendendo-as como atos de 
currículo, conceito de Roberto Sidnei Macedo (2013), numa dimensão antirracista, 
antilgbtfóbica e antissexista, em diálogos com as teorias de interseccionalidade e 
feminismo negro, a partir de Carla Akotirene (2018). Da mesma forma, dialoga-
mos com o conceito de movimento negro educador, a partir de Nilma Lino Gomes 
(2017).

Sublinhamos, deste modo, que trataremos de maneira breve dessas discussões 
de tamanha amplitude e densidade. Além disso, pontuamos que, de forma im-
bricada, em certos momentos falaremos do Cine NEGRAS, para nos referirmos à 
frente de trabalho extensionista, sujeito de nossa análise, assim como em outros 
momentos citaremos o NEGRAS, para nos referirmos ao coletivo negro de Estudos 
e Pesquisas. Posto isso, contextualizamos que o coletivo surge como Núcleo in-
terdisciplinarmente engajado, que promove pesquisas e intervenções educativas 
na dimensão de saúde-adoecimento-cuidado, interseccionadas pelas temáticas já 
descritas anteriormente e voltadas às coletividades negras, indígenas, LGBTQIA+ 
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais, Queers, Intersexuais, Assexuais), quilom-
bolas, etc. Assim, após ter sido criado por docentes negras ativistas, os trabalhos 
deste Núcleo foram abertos, em 2011, na Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia (UFRB) e posteriormente, foram ampliados para Universidade Federal da 
Bahia (UFBA), em 2017. Nessa perspectiva, como ação engajada, foi criado o Cine 
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NEGRAS, inicialmente, exibido em espaços da UFRB, em Santo Antônio de Jesus/
BA, e UFBA, em Salvador/BA. No entanto, ainda no final de 2017, a atividade pas-
sou a extrapolar os muros das Universidades, expandindo-se às escolas públicas da 
Rede Básica de Ensino da Bahia, especialmente da Cidade do Salvador. Dito isso, 
ressaltamos que a relevância deste artigo consiste no compartilhamento dessas 
frentes de trabalho, desenvolvidas pelo Grupo NEGRAS, dentro e fora dos redutos 
acadêmicos, como grupo de pesquisa que desenvolve intervenções formativas de 
grande impacto social.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Lemos o Cine NEGRAS como atos de currículo, pois, para Macedo estes são “[...]
todas as atividades que se organizam e se envolvem visando uma determinada 
formação [...]” (MACEDO, 2017, p. 38). Essas atividades ou ações se configuram 
em conhecimentos eleitos como formativos, que são mediados, protagonizados e 
experienciados por sujeitos promotores de ações curriculares, considerados, por-
tanto, como protagonistas curriculantes. A partir disso, compreendemos as ações 
engajadas do Cine nas escolas como atos de currículo, ao passo que identificamos 
o coletivo NEGRAS como um grupo curriculante que atua de forma propositiva e 
articulada para desenvolver, potencialmente, suas frentes de lutas formativas pau-
tadas nas experiências sociais. Dessa forma, a ação extensionista se forja enquan-
to um ato potente, agregador, ampliado, dialógico, altamente referenciado pelas 
vivências, que atravessam e constituem os sujeitos envolvidos nas ações educati-
vas, numa dimensão descolonizadora do currículo. Segundo Gomes, a dimensão 
de descolonização do currículo nos remete à relevância formativa dos profissionais 
da educação, no sentido de estarem atentos à negação das culturas plurais, aos 
silenciamentos e às invisibilidades das populações marginalizadas nos currículos, 
bem como a própria necessidade de se estabelecer uma relação dialógica entre 
a escola, a realidade social e ao próprio currículo. (GOMES, 2012). Essa dimensão 
descolonizadora do currículo nos convoca a repensar o que ensinamos e o que 
aprendemos nos espaços educacionais, bem como de que forma podemos pro-
mover potencialidades educativas pautadas na perspectiva do movimento negro 
educador (GOMES, 2018). Para Gomes, o movimento negro é um educador por ex-
celência, pois seus saberes e fazeres históricos, políticos, sociais, culturais, em prol 
de conquistas emancipatórias, contribuíram, também, para os estudos étnico-ra-
ciais, através dos seus processos educativos forjados na militância. (GOMES, 2018).

Por isso, a partir de Gomes, referendamos o coletivo NEGRAS e o Cine como 
espaços de forte engajamento político, social, cultural e educativo, conforme o 
legado deixado pela militância histórica do movimento negro, que lutou/luta por 
uma sociedade antirracista, antilgbtfóbica e antissexista. Portanto, nossas práticas 
se configuram em aquilombamentos ou atos de aquilombar- se (SOUTO, 2020), 
visto que, pautamos nossas ações, através de nossas resistências, engenhosida-
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des, estratégias de enfrentamento às desigualdades de raça, gênero, sexualidade 
e classe, presentes ainda nos espaços institucionais escolares e universitários. Para 
tanto, entrecruzamos as agendas de combate a essas desigualdades, que ao longo 
da história foram sustentadas por uma herança maldita colonialista, patriarcalista, 
classista e racista. Assim, como temos os movimentos negros, na luta por seus 
direitos, contrariando a lógica da invisibilidade e da marginalização social, temos 
os outros grupos sociais como as mulheres, LGBTQIA+ e os indígenas que se or-
ganizam em coletivos constituindo-se em movimentos sociais, que, por sua vez, 
educam e alcançam relevantes conquistas históricas, a exemplo, da obrigatorieda-
de do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, das políticas de cotas 
raciais, do direito ao nome social que permite ao grupos sociais trans, travestis 
se identificaram conforme sua identidade de gênero. Dessa forma, para pensar 
as atividades dos Cines nas escolas, no tocante às abordagens de  gênero, raça e 
sexualidade, nos apropriamos das concepções de intersecicionalidade e feminis-
mo negro, por entender que as demandas inerentes aos corpos negros, femininos, 
lgbts, indígenas e vulneráveis socioeconomicamente levam para os espaços educa-
cionais, seus atravessamentos de maneira indissociada pelo racismo. Nesse caso, 
de acordo com Akotirene (2018, p. 29), “A interseccionalidade é sobre a identidade 
da qual participa o racismo interceptado por outras estruturas”. Esse conceito pos-
tulado pela feminista negra estadunidense Crenshaw (2002, p. 177), “[...] trata es-
pecificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe 
e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras”. Assim, em diálogo 
interseccional, o feminismo negro, desde seu surgimento, tem no marcador racial 
seu mote central para fazer frente às desigualdades de gênero, de classe, de nor-
matividades cisgêneras na sociedade. Sendo assim, tal perspectiva se refere ao 
modo imbricado, entrecruzado e atravessado das chamadas avenidas identitárias 
demarcadas pela dimensão racial, cisgênera, heteronormativa, patriarcal e capita-
lista. (AKOTIRENE, 2018).

Nesse sentido, tais dimensões normativas violam direitos, ocasionam exclusões 
e discriminações, que impactam na vida dos grupos sociais desassistidos pelos es-
paços que deveriam prezar pelo respeito as suas diferenças de modo inclusivo e 
equitativo, como as escolas. Para tanto, contemplar os grupos lgbts, mulheres sig-
nifica abarcar a complexidade de sua existência, suas construções históricas, abar-
cando tais abordagens nas atividades pedagógicas, no convívio escolar, nos proje-
tos educativos, como uma responsabilidade social de toda comunidade educativa. 
Portanto, a partir de Louro (1997), contextualizamos gênero como uma construção 
sócio-histórica, destacando suas pluralidades, multiplicidades identitárias, que não 
assumem lugares fixos ou permanentes, mas se transformam, se constituem pe-
las vivencias, pelas experiências sociais. Desse modo, aos falarmos sobre gênero, 
precisamos nos ater as dinâmicas construídas culturalmente, que decorre de rea-
lidades socialmente construídas e estruturadas, a partir da demarcação das dife-
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renciações sexuais (homem e mulher ou feminino e masculino), ocasionando, com 
isso, quadros desiguais e hierárquicos na sociedade.

Ainda segundo Louro (1997), em diálogo com Foucault (1988), a sexualidade é 
uma construção social, não como uma definição dada a priori e biologicamente, ela 
se forja nas relações, nas experiências, por discursos reguladores e normalizadores, 
bem como por meio da subversão destes discursos. Além disso, a pesquisadora ain-
da ressalta que as pessoas exercem suas sexualidades de diversas maneiras, posto 
que “Suas identidades sexuais, se constituíram, pois, através das formas como vi-
vem sua sexualidade, com parceiros/as do mesmo sexo, do sexo oposto, de ambos 
os sexos, ou sem parceiros/as” (LOURO, 1997, p. 26, grifo nosso). Dado o exposto, 
a partir das perspectivas do feminismo negro e da interseccionalidade (AKOTIRENE, 
2018), enlaçamos os debates de gênero, raça e sexualidade promovidos pela ação 
extensionista Cine NEGRAS, como forma de enfrentamento às formas de opressão 
e aos sistemas discriminatórios (racismo, à lgbtfobia, misoginia, o sexismo e todos 
seus agravos políticos, sociais, econômicos e culturais), que ocasionam a exclusão 
e a negação de direitos necessários à dignidade humana.

PROBLEMA DE PESQUISA

Ao relatarmos as experiências, paralelamente, problematizamos: em que me-
dida o que ensinamos, aprendemos e compartilhamos na Educação Básica con-
tribuem para o enfrentamento das desigualdades e discriminações, vivenciadas 
pelas/pelos estudantes negras/negros e LGBTs, dentro e fora das escolas? Em que 
sentido os conteúdos programáticos do ensino de História e demais componentes, 
previstos pelas Diretrizes Curriculares da Bahia (2015), pela Base Nacional Comum 
Curricular (2018) e pelo Documento curricular referencial da Bahia (2019), no que 
tange os debates de raça, gênero e sexualidade, contribuem para o empodera-
mento das/dos discentes negras/negros, residentes, majoritariamente, em bairros 
periféricos da Cidade de Salvador, que vivem em vulnerabilidade socioeconômica? 
A partir dessas indagações, partimos do pressuposto de que ainda são insuficien-
tes as ações curriculares e pedagógicas no enfrentamento às desigualdades, aos 
preconceitos e às discriminações, vivenciadas no âmbito escolar baiano, apesar da 
implementação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que torna obrigatório o ensi-
no da história e culturas Afro-Brasileiras e Indígenas nas Escolas, bem como das leis 
que criminalizam o racismo e a injúria racial, além das leis que garantem o direito 
à liberdade de gênero e sexualidade.

CAMINHOS METODOLÓGICOS

Ao mesmo tempo que relatamos, de modo breve, as vivências trocadas no Cine 
NEGRAS, paralelamente, tecemos problematizações e apresentamos os resultados 
alcançados com a realização das atividades. Para isso, metodologicamente costura-
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mos algumas abordagens, pertinentes à ação extensionista, trazendo algumas refe-
rências que dialogam com discussões desenvolvidas nas escolas. Inevitavelmente, 
ao passo que falamos do Projeto, também falamos do próprio caráter educativo do 
Coletivo, visto que são dimensões indissociáveis para pensarmos as intervenções 
promovidas para além dos muros da Universidade. De igual maneira, articulado a 
isso, nossa metodologia também se configura através de toda discussão conceitu-
al-teórica já explanada neste texto, precisamente no tópico Perspectivas Teóricas.

Desse modo, a teia social em que estamos imersos nos convoca a pensar de 
maneira complexa as múltiplas referências, identidades, identificações, dimensões 
e experiências que constituem os mais diversos grupos sociais. Desse modo, pautar 
um trabalho de natureza interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar, como é 
o caso do Cine debate NEGRAS, sempre nos trouxe o desafio e a responsabilidade 
de dialogar com representantes/militantes de movimentos sociais, instituições e 
coletivos diversos, que tivessem experiências nas abordagens que seriam tratadas 
a cada encontro. Esta mesma lógica foi empregada também na edição do Cine com 
a temática Identidade de Gênero e Sexualidades, fruto de um projeto submeti-
do e selecionado no edital PAEXTec (Programa de Apoio à Extensão de Servidores 
Técnico-Administrativos), que compôs uma proposta incorporada ao plano maior 
do Cine NEGRAS, no segundo semestre de 2017. Esta edição foi coordenada por 
Josemar Barbosa de Souza, servidor técnico-administrativo da UFBA, ex-integrante 
do NEGRAS, em parceria com a coordenadora Liliane Bittencourt. Durante esse 
período, as sessões do Cine deram enfoque à temática específica sobre orientação 
sexual, transexualidade e outras questões correlacionadas.

ANDANÇAS FORMATIVAS (RESULTADOS E ANÁLISES)

A primeira escola que fez parte do nosso Cine NEGRAS, foi o Colégio Estadual 
Deputado Manoel Novaes. Todo nosso diálogo com a Rede Básica de Ensino come-
çou em função do convite feito para que as/os estudantes comparecessem à Uni-
versidade, uma vez que aconteceria um Cine debate com a temática Visibilidade 
Lésbica. Nesse caso, fomos recebidos pelos estudantes (com idade entre quinze 
e vinte anos), componentes do Grêmio Estudantil do Colégio, que se mostraram 
bastante interessados e felizes com a possibilidade de estabelecer contato com a 
UFBA, por meio do diálogo com o Coletivo. Faz-se necessário registrar que muitos 
deles já ocupavam espaços de atuação/militância em movimentos sociais diversos. 
Para tanto, ao comparecerem à exibição e ao debate do documentário Eu Resisto, 
dirigido por Clarissa Fortes (2017) e mediado por integrantes do Coletivo Lésbico 
Brejo, os/as discentes foram brilhantes em suas participações, indagações e infe-
rências, sobretudo em relação aos tabus e preconceitos enfrentados por viverem 
suas orientações sexuais e (des)construções de gênero.

A partir deste primeiro contato, fomos convidadas pelo Grêmio para contri-
buir com a articulação e realização de mesas, rodas de conversas de um evento 
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intitulado Outubro da Diversidade, promovido por eles(as), para tratar dos atra-
vessamentos das diversidades de gênero, raça e sexualidade na escola, uma vez 
que estas discussões foram negligenciadas e discriminadas no contexto educativo. 
Nesse sentido, Caetano, Goulart e Silva (2016, p.644) nos aponta que “[...] ao não 
problematizar em suas agendas, planos e conteúdos o quanto somos sujeitos cons-
truídos histórico e culturalmente, a escola já está produzindo e regulando as con-
dutas sexuais dos/das alunos/as”. Na mesma esteira do debate, os autores seguem 
afirmando que “Isso se dá, sobretudo porque aquilo que não é dito, o silenciado, 
também corrobora no processo de subjetivação dos corpos, na maioria das vezes, 
baseado em concepções binárias, assimétricas e complementares entre a mulher 
e o homem: a heterornormatividade” (CAETANO, GOULART & SILVA, p. 643- 644).

Paralelamente à contribuição organizativa e participação nas rodas de conver-
sas do Outubro da Diversidade, culminamos o evento com o Cine sobre Visibilidade 
Bissexual, a partir da exibição do filme Triângulo Amoroso, dirigido por Tom Tykwer 
(2010). Nessa atividade contamos com a presença de facilitadores/facilitadoras do 
Movimento de Lésbicas e Mulheres Bissexuais da Bahia. Nesta culminância, nos 
aquilombamos e florescemos junto com as/os estudantes, naquela primavera de 
2017, ao experienciarmos uma prática socioeducativa tão relevante para nossa 
formação. Através da atividade fílmica, interseccionalmente dialogamos com as 
questões de gênero, raça, sexualidade e saúde dos estudantes. Foi um longo deba-
te com pessoas que tinham propriedade no assunto e muitos discentes descons-
truíram uma série de preconceitos acerca do tema, ao passo que aproveitaram 
para expor suas dúvidas, inquietações que não eram abordadas nem acolhidas no 
cotidiano escolar.

No Colégio Estadual Ruy Barbosa, em outubro de 2018, o encontro com o Cine 
ganhou outra configuração, visto que a autora deste relato lecionava no Colégio, 
por isso conhecia a realidade dos/das educandos/educandas, até mesmo sabia que 
a maioria deles e delas desconhecia qual era o significado, a representatividade e 
importância da UFBA. Inclusive, notou-se que alguns desses jovens residiam em 
bairros adjacentes à Universidade (tais como os bairros da Federação, Ondina, Ca-
nela, Piedade), e que nunca adentraram ou participaram de qualquer atividade 
de caráter formativo, nas dependências da UFBA. Foi quando uma das discentes 
confessou que não sabia que podia entrar naquele espaço, nem muito menos que 
a Universidade era um espaço de acesso e direito dela. A partir disso, nos demos 
conta da importância de realizar uma atividade de campo, levando esses/essas 
educandos/educandas ao campus da UFBA1. Sendo assim, a referida atividade de 
campo (visitação à UFBA e Cine NEGRAS) buscou promover o conhecimento de-
les(as) em relação aos seus direitos, a partir da apropriação e empoderamento 
tanto daquele espaço quanto de qualquer outro de seu interesse, como forma de 
enfrentamento às desigualdades raciais, de gênero e sociais. Na ocasião, foi exibi-

1 Os estudantes visitaram alguns espaços da Universidade, antes de se dirigirem ao auditório 
do PAF I (Pavilhão de Aulas Reitor Felipe Serpa), em Ondina, onde ocorrera mais uma sessão do Cine.
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do o curta metragem Imagine uma Menina com Cabelo de Brasil, uma animação 
dirigida por Alexandre Bersot (2010). O documentário fala sobre o cabelo como 
aspecto importante de aceitação, autoestima e construção de identidade. O traba-
lho foi mediado por uma psicóloga e educadora popular, em diálogo com demais 
educadoras presentes. A participação dos/das discentes (de doze a dezesseis anos) 
foi um dos pontos altos, não somente pela discussão, mas por ter proporcionado 
a eles(as) a possibilidade de ocuparem aqueles espaços da UFBA, que na sua com-
preensão pretérita não os pertenciam.

Já no mês de outubro de 2019, na Escola Municipal Santa Ângela, ocorreu mais 
uma sessão do Cine, através dos curtas Dúdú e o lápis cor da pele, dirigido por 
Miguel Rodrigues (2018) e Cores e Botas, dirigido por Juliana Vicente (2010). Estes 
curtas tratam da construção de uma autoestima negra, desde a mais tenra idade, 
além de tratar das problemáticas inerentes à formação dos profissionais da Edu-
cação Básica sobre a temática racial, assim como das construções estruturais de 
veiculações midiáticas, que contribuem para o fortalecimento e reiteração das prá-
ticas raciais. Sob a mediação de outra psicóloga (idealizadora de projetos sociais), 
as crianças (de sete a nove anos) experimentaram variados lápis cor de pele com 
tonalidades inerentes aos corpos negros, desmitificando a construção racista que 
tomam as cores pêssego, rosa bebê e chá como únicas referências de cor da pele. 
Além disso, elas assistiram a presença positivada de protagonistas negros infantis 
em uma produção fílmica. Em seus relatos, falaram de suas famílias interraciais, 
dos ensinamentos sobre o valor e importância da herança negra, além de se mos-
trarem bastante felizes por poderem vivenciar uma atividade lúdico-pedagógica 
pensada com afeto e cuidado para elas.

Por fim, em novembro de 2019, realizamos a atividade de extensão do NEGRAS, 
no Colégio Estadual Visconde de Itaparica, como parte integrante do Evento No-
vembro Negro, desenvolvido pelo Colégio. Na ocasião, exibimos o documentário 
Raízes Sagradas (2015), produzido pela Fundação do Caminho em Alagoinhas-
-Bahia, sob a mediação de um empresário de uma marca negra muito conhecida 
na Bahia, estudioso e adepto do Candomblé, que tratou sobre Racismo Religioso 
e Ancestralidade. Para tanto, discutimos sobre práticas culturais, heranças histó-
ricas, religiosas, patrimoniais e ancestrais das religiões de matrizes africanas, mais 
especificamente da religião do Candomblé. Na ocasião, os/as adolescentes que fi-
zeram parte da exibição e debate do documentário tinham como responsabilidade 
articular a abordagem promovida pelo Cine com as aulas da disciplina Cidadania, 
que fora lecionada, também pela autora deste texto, no referido Colégio.

Dentre muitas abordagens discutidas nas aulas, se destacou a complexidade 
que envolve o próprio conceito de cidadania, suas particularidades, sua importân-
cia e seus desdobramentos práticos. Sendo assim, eles(as) problematizaram sobre 
os contextos que desumanizam, desrespeitam e violam os direitos fundamentais 
de todo e qualquer cidadão. Ademais, estudaram que não podemos falar sobre 
direito à cidadania e seu pleno exercício, sem tangenciar os problemas que acome-
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tem a vivência em sociedade, tais como: o descaso e desamparo Estatal frente às 
demandas sociais (por saúde, educação, moradia, lazer, etc.), as práticas racistas, 
sexistas, machistas, misóginas e tantas outras que ferem e/ou matam as gentes 
negras, indígenas, LGBTs, etc. Por último, refletiram sobre a importância da re-
presentatividade e visibilidade dos movimentos LGBTs e das religiões de matrizes 
africanas, “[...] visto que muitos grupos sociais vêm disputando territórios, até en-
tão ocupados por narrativas hegemônicas, como os campos do conhecimento e da 
produção histórica, social, cultural” (SOUTO, 2020. p. 134).

Assim, a partir das reflexões vivenciadas nas aulas e na atividade fílmica, al-
guns discentes candomblecistas se sentiram acolhidos e seguros para professar 
sua fé. De igual modo, outros (as) relataram que foi relevante a atividade do Cine 
NEGRAS, pois contribuiu para desmistificar preconceitos apreendidos no seio fa-
miliar e reforçado por outras filiações religiosas, que infelizmente os ensinaram 
a desrespeitar e demonizar as religiões afro brasileiras. Em consequência disso, 
muitos desconhecem as contribuições sociais, políticas, científicas, econômicas 
e culturais, deixadas pelos povos africanos que constituem a sociedade. Assim, a 
partir de Hooks (2013), compreendemos que mesmo com suas limitações, a sala 
de aula ainda é o espaço de reflexões sensíveis acerca da realidade, capaz de ela-
borar coletivamente táticas para transgredir as limitações impostas pelo racismo, 
patriarcalismo, machismo, sexismo e misoginia.

Sublinho ainda, que um dos principais motivos deste trabalho, consiste na re-
quisição da efetivação do que prevê as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, pensando-
-as, inclusive, para além do 20 de Novembro e do Dia do Índio, nas Escolas. Porque 
mesmo compreendendo que essas leis foram uma conquista histórica dos movi-
mentos negros e indígenas, infelizmente, ainda existe uma compreensão equi-
vocada, por parte das/dos docentes que atribuem apenas às áreas das Ciências 
Humanas (em especial História) e das Linguagens (centrada especificamente na 
Literatura), a responsabilidade da implementação dessas leis nos currículos educa-
cionais. Assim como, é notória a gravidade relacionada à postura de alguns desses 
profissionais da Educação, que se comportam frente a essas leis como se as mes-
mas fossem uma questão eletiva ou opcional e não de responsabilidade educacio-
nal cidadã. Além disso, é necessário se atentar aos rearranjos do racismo, uma vez 
que, segundo Silva (2018), tem surgido frentes acadêmicas tentando deslegitimar 
a lei 10.639/2003, na tentativa fragilizar nosso engajamento por Igualdade Racial e 
por uma educação antirracista.

Assim, à vista disso, fala-se em cumprimentos de normas e diretrizes, através 
da formação continuada dos gestores e educadores, como ação efetiva à imple-
mentação das leis 10.639/2003 e 11.654/2008, porém, as crianças, adolescentes 
e jovens negros convivem todos os dias com a banalização do racismo. Por sua 
vez, esta banalização se traduz na falta de uma promoção mais efetiva, contínua e 
incansável, de estudos sobre Áfricas e seu processo diaspórico, para além do seu 
contexto de colonização e escravização, nas escolas. Pois, na maioria das vezes, são 
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negligenciados os estudos que valorizam o continente africano, a partir dos seus 
grandes contributos políticos, sociais, culturais, econômicos e científicos. Portan-
to, em razão desses contextos sociais, o NEGRAS e sua atividade de extensão vem 
cumprindo com seu objetivo, que é o de levar essas discussões supracitadas à so-
ciedade, em seus mais diversos espaços, alcançando uma diversidade de público e 
engajando-se na luta por direitos à população negra, às crianças, às mulheres, aos 
grupos LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, Povo de Santo, etc.

CONCLUSÕES (OU CONSIDERAÇÕES FINAIS)

Consideramos a exibição fílmica e o debate do Cine NEGRAS, ligadas às temá-
ticas de gênero, raça e sexualidades, como atos de currículo, que proporcionam 
aos estudantes um espaço formativo de caráter antirracista, antilgbtfóbico e an-
tissexista, no qual são ressignificadas suas indagações e práticas frente a essas 
questões vivenciadas cotidianamente, que muitas vezes não são acolhidas e pro-
blematizadas no ambiente educacional. De igual modo, nos pautamos nas aborda-
gens do feminismo negro e da interseccionalidade, bem como do movimento negro 
educador pois, através das agendas políticas imbricadas na dimensão de gênero, 
raça, saúde, sexualidade e religiosidade, enquanto minorias sociais em direitos, 
estamos configurando perspectivas outras de aquilombamento, a partir do empo-
deramento e do protagonismo de nossas experiências. Haja vista que, enquanto 
movimento social, em nossos atos políticos, engajados socialmente, nos apoiamos 
na valorização da atuação coletiva e cidadã, no enfrentamento das adversidades, 
que se lançam cotidianamente, através da reinvenção de novas formas de sobre-
vivência. Isto decorre, em grande parte, em virtude do descaso público advindo de 
muitos representantes Estatais que, além de não garantirem a efetivação dos di-
reitos constitucionais, negligenciam os corpos negros, femininos, infanto-juvenis, 
idosos, portadores de deficiências, LGBTs, indígenas, de religiões afro-brasileiras, 
ciganos, pescadores, ribeirinhos, etc.

Assim sendo, esses sujeitos, negligenciados pela ação do Estado, viabilizam 
contextos, modos de vida, táticas e engenhosidades em escalas micros e macros 
que impactam na sociedade, assim como lhes conferem autoridade, enquanto en-
tidades coletivas e promotoras de suas próprias conquistas sociais. Nesse sentido, 
como exemplo, assistimos a emergência de Coletivos, das Organizações Não Go-
vernamentais (ONGs), que promovem trabalhos, projetos comunitários com gran-
de alcance político, econômico e cultural, que inclusive em muitos contextos, para 
populações negras, periféricas, campesinas, ribeirinhas, sertanejas, indígenas, se 
configuram em único espaço de acolhimento, cuidado e oportunização social. Em 
resumo, diante de todo o exposto deste texto, consideramos que o NEGRAS, en-
quanto coletivo social engajado, através do projeto Cine NEGRAS, tem provado ser 
possível desenvolver ações formativas com retorno social, especialmente por pro-
mover intervenções capazes de contribuir para o enfrentamento das desigualda-
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des, bem como para o fortalecimento das lutas e conquistas das minorias sociais, 
se aproximando da dimensão tríade do ensino-pesquisa-extensão, prevista como 
um dos princípios básicos da Universidade Pública.
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COMISSÃO DE COMBATE AO RACISMO 
INSTITUCIONAL: CONSTRUÇÃO DE PRÁTICAS 
ANTIRRACISTAS

Daniela Ferrugem Loiva 
Mara de Oliveira Machado
Luciana Rodrigues

"A nossa escrevivência não pode ser lida
 como histórias para 'ninar os da casa grande' 

e sim para incomodá-los
 em seus sonos injustos". 

Evaristo (2007, p. 21)

INTRODUÇÃO

Este trabalho objetiva compartilhar a experiência de uma práxis antirracista de-
senvolvida no âmbito dos processos institucionais de uma universidade brasileira. 
Considerando a relação intrínseca entre Modernidade e Colonialidade (MIGNOLO, 
2017), compreendemos que o Brasil foi fundado a partir de uma violência colonial 
onde a produção da ideia de raça hierarquizou indivíduos e povos e, consueqnte-
mente, forjou relações de dominação e exploração sobre os povo negro e os povos 
indígenas. Processo que forjou a dinâmica do racismo estrutural que, até os dias de 
hoje, segue sendo constitutivo da sociedade brasileira, permeando o conjunto das 
relações sociais e espaços sócio-institucionais.

Nesse sentido, a universidade (ocidentalizada) como parte de um Projeto co-
lonial que reproduz no sistema-mundo hierarquias de dominação e exploração 
(GROSFOGUEL, 2012) não está isenta ou aparte da perpetuação de hierarquias 
que, historicamente, têm corroborado com práticas de manutenção do racismo 
institucional. Como nos fala Silvio Almeida (2019), 

Sob essa perspectiva, o racismo não se resume a comportamen-
tos individuais, mas é tratado como o resultado do funciona-
mento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica 
que confere, ainda que indiretamente, desvantagens e privilé-
gios e desvantagens com base na raça”(p. 37-38).

O tencionamento das práticas que reproduzem uma lógica colonial e, portanto, 
racista no âmbito universitário, tem se tornado mais frequentes, e ganhado maior 
visibilidade, a partir do ingresso de estudantes negras/os e indígenas em cursos de 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

689

graduação e pós-graduação através da política de ações afirmativas. Ação estraté-
gica que, como nos mostra Sueli Carneiro (2019), atua para a promoção social da 
população negra brasileira afirmando um projeto político de nação que corrobore 
a criação de um “círculo virtuoso de mudanças em contraposição ao círculo vicioso 
estabelecido pelas hierarquias instituídas com base em raça, cor e aparência” (p. 
295).

Nesse cenário, como técnica e docentes negras trabalhadoras da Univerisdade 
Federal do Rio Grande do Sul, temos acompanhado uma série de relatos sobre si-
tuações racistas vivenciadas por estudantes negros/as do Instituto de Psicologia 
da universidade que, frente a uma denuncia de racismo realizada em 2019 junto 
ao Minitério Público por um grupo de estudantes negros (alvo de preconceito nos 
corredores da instituição), convocou a organização de um grupo de trabalho para 
o enfrentamento do racismo institucional, chamado de GT-PCRI (cuja sigla significa 
Plano de Combate ao Racismo Institucional), o qual compomos como integrantes. 
É sobre as ações e desdobramentos desse trabalho, que se pautou em uma política 
antirracista, que iremos nos debruçar nessa escrita.

INICIANDO OS TRABALHOS: PRIMEIROS PASSOS À 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ENFRENTAMENTO AO RACISMO

A constituição do GT-PCRI contou com representação discente, docente e de 
técnicos, que foram escolhidos e indicados por meio dos departamentos, órgãos 
auxiliares e direção que compõe a Unidade Universitária e dizem respeito a re-
presentação dos seguintes espaços: três departamento do curso de Psicologia, 
departamento do curso de Serviço Social; e curso de Fonolodiologia; Centro In-
terdisciplinar de Pesquisa e Atenção à Saúde; Clínica de Atendimento Psicológico; 
Biblioteca; e direção do Instituto. O trabalho desenvolvido pelo GT, tendo como 
objetivo pautar ações para o enfrentamento às práticas e discursos racistas que 
permeiam a Unidade, teve como base de ação as orientações trazidas pelo “Guia 
de Enfrentamento do Racismo Institucional”, realizado em parceria entre o Projeto 
Mais Direitos e Mais Poder para as Mulheres Brasileiras, constituído por sete or-
ganizações não-governamentais feministas (CFEMEA, Coletivo Leila Diniz, Cunhã, 
Geledés - Instituto da Mulher Negra, Instituto Patrícia Galvão, Redeh e SOS Corpo) 
e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), 
com apoio do Fundo para a Igualdade de Gênero da ONU Mulheres.

A primeira ação do grupo de trabalho foi realizar um diagnóstico acerca do ra-
cismo institucional na Unidade que objetivou: (1) identificação e construção de 
análises institucionais relativas ao racismo institucional; (2) elaboração de um pla-
no de ação para seu enfrentamento; (3) construção de indicadores para o monito-
ramento do plano de ação.

Como instrumento para o levantamento diagnóstico, criou-se um questionário 
on-line que foi enviado a toda comunidade do IP (estudantes, trabalhadores/as 
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técnicos, trabalhadores/as terceirizados/as e professores/as). Esse levantamento 
apontou para práticas atravessadas pelo racismo institucional, uma vez que nos 
mostra que 60,47% (do total de 43) dos/as docentes participantes afirmam que 
nunca vivenciaram ou presenciaram situações de racismo. Em contrapartida, em 
relação aos estudantes 57,49% (do total de 207) que responderam ao questioná-
rio, afirmam ter vivenciado ou presenciado situações de racismo institucional - da-
dos que corroboram a pesquisa brasileira realizada, em 1995, pela Folha de São 
Paulo e o Instituto Datafolha, pela qual 89% dos/as brasileiros/as entrevistados/as 
aceitavam a existência do racismo, mas apenas 10% reconheciam alguém ou a si 
mesmos como autores/as de atos discriminatórios.

O diagnóstico demarcou a necessidade de implementação de um conjunto de 
ações para  o enfrentamento ao racismo institucional como: a constituição de um 
espaço para acolhimento e fluxo para encaminhamento de denúncias; formação 
de professoras/es e técnicas/os sobre questões raciais e a inserção desses conte-
údos nos currículos de graduação e pós-graduação. Desse modo, frente aos dados 
e indicativos de ações reunidas a partir do diagnóstico, em 2020, entendeu-se que 
um grupo de trabalho não daria conta do trabalho que a partir dos acontecimen-
tos narrados e do levantamento havia se desenhado como necessário, assim foi 
criada a Comissão Permanente de Combate ao Racismo Institucional do Instituto 
de Psicologia da UFRGS - a CPCRI-IP. Trata-se de um comissão, criada a partir de 
portaria, formada por estudantes da pós e graduação, técnicos/as e professores/
as da Unidade, que visa garantir um espaço institucional de escuta e acolhimento 
às denúncias de situações de racismo vivenciadas pela comunidade negra e indí-
gena do Instituto e atuar na proposição e desenvolvimento de ações/intervenções 
antirracistas.

FORMAÇÃO E ENSINO REMOTO EMERGENCIAL: 
DISTÂNCIAMENTO SOCIAL E OS  DESAFIOS  PARA AÇÕES 
ANTIRRACISTAS

Em tempos de isolamento social em função da pandemia pelo COVID-19, que 
até hoje tirou a vida de 160 mil brasileiros, as universidades, assim como esco-
las e grande parte da sociedade, tiveram que de maneira abrupta interromperem 
suas atividades. Os servidores técnicos e docentes seguiram com atividades re-
motamente, mas as/os alunas/os ficaram aguardando orientações sobre aulas e 
demais atividades acadêmicas, a universidade permaneceu com grande parte dos 
seus prédios fechados priorizando as atividades de enfrentamento a pandemia. 
Cada universidade pública fez uma organização para dar seguimento nas aulas, se 
ocupando em maior ou menor escala de fornecer meios para as/os alunas/os re-
começarem suas atividades letivas de maneira online. A UFRGS optou  por atrasar 
o semestre e retormar o ensino através da criação do Ensino Remoto Emergencial. 
Esta modalidade de ensino, em que cada aluna/o é responsável por garantir con-
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dições de garantir seu aprendizado, a partir de sua residência e equipamentos ele-
trônicos, parece ter agravado o fosso de desigualdade racial e social dos estudan-
tes. Onde, as condições financeiras determinam a qualidade e a velocidade tanto 
do equipamento eletrônico quanto da internet utilizada (ambos bastante caros no 
Brasil), muito além de detalhes tecnológicos são determinantes para o acesso que 
se tem as aulas.

A Comissão funda-se pelo reconhecimento da desigualdade racial e a dificulda-
des que ela impõe no acesso a universidade, portanto, desde o inicío da pandemia 
tem chamado atenção para questões relativas a desigualdade racial frente a pro-
posição do ensino emergencial remoto, assim como, promovido lives que transver-
salizam a discussão sobre raça na universidade, com o objetivo de trazer a amplitu-
de da temática de acesso ao ensino superior, onde as dificuldades não encerram-se 
ao ingresso na universidade. Assim, como tem se reunido sistemáticamente para 
planejar estratégicamente sua atuação, vigilante para não tornar-se uma comissão 
tarefeira, e principalmente para não deixar-se cooptar pelas estruturações racistas 
presentes nas relações sociais que se estabelecem na universidade. Nesse sentido, 
a CPCRI-IP assume contribuir para o debate permanente das questões referentes 
às hierarquias e desigualdades raciais na academia, buscando articular parcerias 
com outros coletivos da universidade e externos a ela, fortalecendo estratégias à 
uma política de trabalho antirracista no espaço universitário.

Sobretudo, assume o compromisso de colaborar para o reconhecimento das/
os estudantes como portadores de saber, visando romper as barreiras impostas 
pelo racismo, que coloca os negras e negros na zona do não ser (KILOMBA, 2019) e, 
por consequencia, na zona  do não saber, posto que na universidade colonial não 
há reconhecimento do seu saber e da  experiência da construção de seus conheci-
mentos. Nem reconhecimento de sua escrita como registro ancestral da oralidade 
como acadêmica, validada entre as/os professoras/es e os demais alunas/os.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de uma universidade antirracista que contribua para a supera-
ção da supremacia branca na sociedade, passa pelo reconhecimento de que como 
instituição a academia reproduz valores raciais postos na sociedade e, como insti-
tuição, tem a capacidade de constextar e contribuir para a revisão de tais valores, 
quando assume este desafio como sendo parte de sua responsabilidade social.

Para tanto, é fundamental que este compromisso seja assumido não apenas na 
garantia de ingresso, a partir das politicas afirmativas de cotas raciais, mas tam-
bém na necessária revisão curricular, pois não é possível romper com a supremacia 
branca quando segue-se assumindo a produção discursiva cientifica que sustenta 
esta lógica. E ainda, quando se barram outras narrativas e matrizes explicativas so-
bre a sociedade estruturadas além da matriz eurocênctrica e estadunidense, o que 
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incluiria matrizes decoloniais vindas do continente americanos, asiáticos e africa-
nos, onde a Europa assumiria seu devido lugar parcial e não totalizante da História.

Este esforço deveria compreender mudanças curriculares, que buscassem 
contemplar perspectivas anticoloniais, novas metodologias de ensino aprendiza-
gem que considerassem os saberes e histórias de vidas de diferentes alunas/os, 
a capacidade de afirmar a diversidade como produtora de saber e, portanto, a 
necessidade da universidade apreender com esta diversidade. Relações mais hori-
zontalizadas entre professoras/es e alunas/os, também se faz necessária em uma 
universidade antirracista e, portanto, anticolonial.

No entanto, se há ainda, uma colonialidade da produção do saber e do ensi-
nar na universidade, há processos insurgentes de reconstrução, por dentro, dessa 
mesma universidade. A partir da insistência de colocar novas narrativas como dis-
cussões pertinentes, na desobediência necessária de apontar novas possibilidades 
de produção de conhecimento, de traçar percursos metodológicos nas pesquisas 
e, principalmente, na capacidade de tornar o processo individual de formação aca-
dêmica em processos coletivizados.
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EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA EM CRECHE:
POLÍTICAS PÚBLICAS EM LAURO DE FREITAS 
(BA) ENTRE 2017 E 2019
Carla Santos Pinheiro

INTRODUÇÃO

A Lei Federal no 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), compreende por creche – ou entidades equivalentes - os estabelecimen-
tos educacionais de atendimento a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade. 
Em consonância com a pré-escola, a creche compõe a primeira etapa da Educação 
Básica, a Educação Infantil. No processo sócio- histórico que atravessa sua identi-
dade, a institucionalização da creche perpassa pela negligência do Estado quanto a 
sua validação como espaço de formação pessoal e social.

Com estratégia similar de silenciamento dos corpos e das vozes dos/as repre-
sentantes da população negra, por longo período a esfera governamental atuou de 
forma a descaracterizar o legado deste grupo étnico-racial. Apesar de, em resposta 
às provocações dos movimentos sociais, promulgação de dispositivos legais que 
busquem reparar perdas históricas por meio de ações que reconheçam e valorizem 
a história, a cultura e a identidade da comunidade negra, a implementação de tais 
normativas nem sempre acontecem de forma eficaz – conjuntura que comunga 
com a realidade das instituições educacionais de atendimento de bebês (sujeitos 
sócio-históricos de zero a 1 ano e 6 meses) e crianças bem pequenas (sujeitos só-
cio-históricos de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses).

Consciente dos processos excludentes e hierarquizantes que caracterizam 
a representação tanto da creche quanto dos negros e das negras na sociedade bra-
sileira, este artigo tem por objetivo analisar a atuação do Estado (ente federado 
municipal) na formulação, coordenação e articulação de ações afirmativas em ins-
tituições educacionais de atendimento a bebês e crianças pequenas. Constitui-se, 
desta forma, , em recorte do projeto de conclusão do Curso de Especialização em 
Gênero, Raça/Etnia e Sexualidade na Formação de Educadoras (es) (CEGRESFE), 
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), intitulado de Ser docente de creche: 
identidade étnico-racial e políticas públicas na educação no município de Lauro de 
Freitas – sob a orientação de Virgínia de Santana Cordolino Nunes e aprovado por 
banca examinadora no ano de 2019.

Fundamentado nos pensamentos de Nilma Lino GOMES (2002 e 2003) sobre 
educação, cultura, formação continuada e identidade negra, de Silvia Pereira de 
CARVALHO (2012), Maria Aparecida Silva BENTO (2012) e Fúlvia Maria de Barros 
Mott ROSEMBERG (2012) atinente a crianças/infâncias e raça e de Cristina Teodoro 
TRINIDAD (2012) sobre práticas antirracistas na Educação Infantil, este presente 
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documento, traz os resultados da investigação sobre a temática da diversidade ét-
nico-racial na política pública de formação continuada no município de Lauro de 
Freitas, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A monografia teve a Secretaria Municipal de Educação de Lauro de Freitas (do-
ravante SEMED-LF) como lócus de pesquisa através de entrevistas com técnicos/as 
da Educação municipal, com destaque ao olhar sobre o papel da formação inicial 
e continuada para o cumprimento dos dispositivos legais no ensino da história e 
cultura africana e afro-brasileira. Teve ainda por aporte, análise de normativas da 
Lei Federal no 10.639/03, tais como: a Resolução CNE/CP no 01/04 (proveniente do 
o Parecer CNE/CP no 03/04, cuja relatora foi Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva) 
e; o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- Bra-
sileira e Africana (BRASIL, 2013) – doravante, o Plano.

Esta produção de natureza qualitativa tem por espaço temporal de análise o in-
tervalo entre os anos de 2017 e 2019 - gestão pública municipal atual – a pesquisa 
evidencia que a promoção da igualdade racial em creche é tema indiferente na 
agenda institucional devido, dentre outros atenuantes, a ausência de ações or-
questradas sobre a identidade negra tais como: programas de formação continu-
ada com debates sobre a temática e; levantamento de dados sobre a cor/raça, 
identidade racial, da responsável pelo ser e fazer pedagógico.

POLÍTICA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE E A 
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA EM CRECHE

Na finalidade de identificar e compreender as questões raciais que atravessam 
a Educação Infantil no município de Lauro de Freitas, este artigo descreverá em ca-
ráter parcial um capítulo Identidade Étnico-Racial da Docente de Creche: Políticas 
públicas da SEMED-LF no momento presente pertencente ao projeto de pesquisa 
Ser docente de creche: identidade étnico-racial e políticas públicas na educação no 
município de Lauro de Freitas, em especial, o de tratamento das entrevistas reali-
zadas com técnico/a do órgão vinculado ao poder executivo municipal no campo 
da Educação.

Cabe informar que tendo por ênfase a integração entre intencionalidade peda-
gógica e identidade racial docente, o trabalho de conclusão de curso explorou ou-
tros temas das quais destaco: dados de cor/raça da docente de creche da Bahia com 
base nos números do Censo Escolar da Educação Básica de 2014; e ações realizadas 
em Lauro de Freitas sob a autarquia da SEMED local no período de 2013 a 2016 – 
trajetória discursiva que foi executada em decorrência de inquietações geradas a 
partir das análises das entrevistas.

Sendo a formação continuada docente uma proposta que precisa fazer parte 
da agenda do Estado a fim de que as práticas pedagógicas sejam qualificadas e se 
cumpra a função da Educação, em especial, no que tange à cidadania, Gomes exorta 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

696

que esta política “tem sido uma preocupação constante do campo da educação” e 
Carvalho (2012, p. 90) que este processo “deve ser permanente e estar articulada 
com a renovação do projeto pedagógico da instituição”.

Na reafirmação quanto ao lugar da formação continuada para o cumprimento 
dos objetivos da Educação que abarquem a perspectiva antirracista, Gomes (2002 
p. 47) alerta que “Embora existam aspectos comuns que remetem à construção 
da identidade negra no Brasil, cada vez mais entende-se que, para discuti-la, pre-
cisamos sempre considerar como os sujeitos a constroem, não somente no nível 
coletivo, mas também no individual.” Neste contexto, o Plano – aponta que “b) 
Desenvolver ações estratégicas no âmbito da política de formação de profes-
sores(as), a fim de proporcionar o conhecimento e a valorização da história dos 
povos africanos, da cultura afro- brasileira e da diversidade na construção histórica 
e cultural do país” (BRASIL, 2013) - é um dos 6 (seis) objetivos específicos para a 
execução perene da Lei Federal no 10.639/03.

Carvalho (2012) ao defender as dimensões individuais e coletivas na política 
de formação docente aponta direcionamentos a fim de superar mazelas atinentes 
a este processo e, com isto, galgar êxito. Desta forma, a autora expõe que “Essa 
formação, mais do que a inicial, depende de questões institucionais, de modifica-
ções estruturais que possibilitem a construção coletiva e o desenvolvimento de um 
projeto compartilhado entre todos os profissionais das instituições.” (CARVALHO, 
2012, p. 89)

A “Política de formação para gestores(as) e profissionais de educação” (BRA-
SIL, 2013, p. 21) faz parte ainda de um dos 6 (seis) eixos estratégicos propostos 
no Plano no intento implementar a Lei Federal n° 10.639/03 que assim como o 
eixo “política de material didático e paradidático, respectivamente, constituem as 
principais ações operacionais do Plano, devidamente articuladas à revisão da polí-
tica curricular, para garantir qualidade e continuidade no processo de implemen-
tação.” (Ibidem.)

Em interface com a afirmação de Gomes (2002, p. 40) de que “Muito se tem 
discutido sobre a importância da escola como instituição formadora não só de sa-
beres escolares como, também, sociais e culturais”, Bento (2012, p.100), por sua 
vez, relembra que “um primeiro elemento importante a considerar, quando pensa-
mos no desenvolvimento da identidade da criança pequena, diz respeito aos efeitos 
da desigualdade racial na educação infantil”. Desta forma, se a professora de cre-
che não reconhece a importância de realização de práticas pedagógicas de ações 
afirmativas, além de não cumprir com as regulamentações contemporâneas ainda 
repete práticas históricas que ignoram a identidade da criança.

Quanto à atribuição da docente de creche como sujeito responsável pelo ser 
e fazer pedagógico há aqui a expectativa de reverberar o papel do Estado como 
indutor de políticas públicas e, com isto, confirmar a necessidade do diálogo entre 
Educação Infantil e relações étnico- raciais no cumprimento das “políticas de ações 
afirmativas, isto é, sistemas de reparações, de reconhecimento e de valorização de 
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sua história, cultura e identidade.” (BRASIL, 2013, p. 11) Pois, “Educar os pequenos 
para a construção de interações igualitárias é o primeiro passo para que possam ter 
uma vida digna e identidades positivas.” (TRINIDAD, 2012, p. 135)

Sem perder de vista o lugar das instituições educacionais de atendimento de be-
bês e crianças bem pequenas na política de formação continuada, com um olhar 
mais específico para dilemas que afligem a identidade da professora de creche, 
Rosemberg (2012) em comparação com outras etapas da Educação Básica atrela 
a desqualificação institucional das educadoras de creche a eixos de subordinação 
social, tais como a categoria etária devido a idade das crianças atendidas por estas 
profissionais. Neste esteio, a autora aponta que

Quanto menor a idade da criança, do(a) aluno(a) – etapas ini-
ciais da vida são menos valorizadas no espaço público –, menor 
é seu salário e maior a presença de mulheres, associação ob-
servada entre docentes brasileiros(as) brancos(as) e negros(as)” 
(ROSEMBERG, 2012, p. 16-17)

O processo informado pela autora inegavelmente reflete negativamente na polí-
tica de formação como meta e, neste percurso, na qualificação em prol de educação 
antirracista – isto, sem entrar no mérito da interseccionalidade entre marcadores 
sociais de diferença por ela descrito. Com isto, os desígnios atinentes à compe-
tência socio-político e pedagógicas expostos nas DCNERER quanto a “promover a 
educação de cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e 
pluriétnica do Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção 
de nação democrática” (BRASIL, 2004, p.1) tornam-se de frágil execução.

O Plano, que em suas orientações destaca atribuições de diferentes instituições 
para a promoção de educação antirracista, direciona que “Deve ser dada especial 
atenção à necessidade de articulação entre a formação de professores(as) e a pro-
dução de material didático, ações que se encontram articuladas no planejamento 
estabelecido pelo Ministério da Educação, no Plano de Ações Articuladas” (BRASIL, 
2013, p.25) de forma geral e integrada pelos entes federados que compõe o siste-
ma de Educação brasileira.

Gomes (2003, p. 169) explana que o “MEC, a universidade, os centros de forma-
ção de professores, as escolas, enfim, todos se preocupam e concordam que é pre-
ciso hoje formá-los mais adequadamente tanto em seu percurso inicial quanto em 
serviço.” Entretanto, apesar do reconhecimento pelas diferentes representações 
da sociedade, dentre estes o Estado, sobre a importância da qualificação docente 
para a construção de uma sociedade amparada no respeito às diferenças, no con-
texto formativo dos/as profissionais em Educação.

No percurso da política de formação continuada docente, muitas vezes, as rela-
ções étnico- raciais são omitidas ou silenciadas e o/a docente não tem arcabouço 
teórico suficiente para uma abordagem dessa temática alheia aos estigmas precon-
ceituosos perpassados de geração em geração. Com efeito, o estudo de caso que 
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se segue, trará reflexões a partir da análise de entrevistas realizadas com represen-
tantes de SEMED-LF, na expectativa de conhecer e compreender as políticas de 
interlocução entre formação continuada docente, Educação Infantil e relações ét-
nico-raciais.

AÇÕES AFIRMATIVAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL EM LAURO DE 
FREITAS/BA

As entrevistas semi-estruturadas realizadas com representantes da SEMED-LF 
cujo tratamento foi explorado no capítulo Identidade Étnico-Racial da Docente de 
Creche: Políticas públicas da SEMED-LF no momento presente da monografia Ser 
docente de creche: identidade étnico-racial e políticas públicas na educação no mu-
nicípio de Lauro de Freitas apresentada ao para o CEGRESFE para obtenção de títu-
lo de especialista serão descritas em caráter parcial no percurso discursivo a seguir.

As supracitadas entrevistas foram, em sua tessitura, divididas em três grandes 
blocos que se subdividem em várias perguntas direcionadoras das quais denominei 
de dimensões da pesquisa, a saber: identificação social; identificação profissional 
e; sobre o departamento. Este último bloco será explorado a seguir, em especial, as 
informações que fazem parte dos eixos 8 e 9 do questionário da entrevista: Estraté-
gias de implementação das temáticas de ações afirmativas.

Quanto ao/a depoente da entrevista houve a colaboração do/a responsável 
tanto do Departamento de Inclusão e Diversidade na Educação quanto da Coor-
denação do PNAIC de Lauro de Freitas no que diz respeito a formação continuada 
como instrumento de construção da identidade étnico racial da docente de creche 
para concretização de uma Educação Infantil antirracista. Ambos os responden-
tes autorizaram, com meio de assinatura de termo, a utilização das informações 
presentes no instrumento da pesquisa para fins acadêmicos. As identidades – re-
ferente ao nome – do/a respondente foi resguardada de forma que as denomina-
ções aqui referenciadas serão fictícias, respectivamente: João Cerqueira e Soraia 
Ferreira Santos.

Sem desmerecer as contribuições do/a depoente dos setores pelo consenti-
mento em participar da pesquisa, destaco lastimar não ter informações do Depar-
tamento de Educação Infantil para enriquecer o debate. Ressalvo, desta forma, que 
apesar de justificativa à negação, a responsável direta pelo setor não contribuiu 
com a pesquisa por meio da entrevista. A inclusão da Coordenação PNAIC-LF, SE-
MED - LF, neste percurso, visa privilegiar o setor de responsabilidade direta pela 
formação continuada – objeto de estudo – e em decorrência do não êxito do re-
colhimento de dados do Departamento de Educação Infantil. Informo ainda que, o 
retorno da Coordenação PNAIC-LF não ocorreu quanto à totalidade das respostas 
da entrevista pela impossibilidade de articulação com outros membros do setor ao 
qual é responsável direta em decorrência do período de férias letivas.
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EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA PARA BEBÊS E CRIANÇAS BEM 
PEQUENAS EM LAURO DE FREITAS DE 2017 A 2019: OLHARES 
SOBRE PROCESSO DE FORMATIVOS

As Estratégias de implementação das temáticas de ações afirmativas, item 8 
da entrevista semi- estruturada do trabalho de conclusão de curso Ser docente de 
creche: identidade étnico-racial e políticas públicas na educação no município de 
Lauro de Freitas, será apresentado de acordo com cada questão. A primeira: Quais 
são as estratégias para o trabalho com as temáticas de raça, gênero, meio-ambien-
te, inclusão e diversidade sexual? “Palestras, oficinas, no empenho da divulgação 
temática acompanhamentos na escola e no seu entorno, ou seja, a comunidade 
inserida também no processo.” (João Cerqueira, entrevista, 2018) e,

Existe no organograma da secretaria um Departamento que 
tem como objetivo central atender essa demanda. Em todo 
caso sempre organizamos qualquer atividade formativa ou de 
acompanhamento, pautar pelo respeito e resgate do nosso pa-
trimônio artístico, cultural civilizatório dos povos que nos consti-
tuíram: indígenas, africanos e colonizador português.

Temos procurado contribuir com a equipe do departamento da 
Diversidade sempre que somos chamados, e as vezes quando 
achamos prudentes propor para eles alguma ideia a exemplo da 
criação de um museu virtual. (Soraia Ferreira Santos, entrevista, 
2019)

Nenhum/a depoente apontou dificuldade para trabalhar as temáticas supraci-
tadas, questão do item 8.2. As justificativas foram a capacidade técnica da equipe 
por João Cerqueira e busca de cursos na área, com destaque aos ofertados pelo 
CEALE, por Soraia Ferreira Santos. Quanto ao o grau de prioridade nessas temáticas 
- inquietação do item 8.3 - as informações foram que “A necessidade de discussão 
das temáticas de Inclusão e Diversidade na Educação: Gênero, raça, etnias e etc.” 
(João Cerqueira, entrevista, 2018) e “Sempre, entendemos que essa temática per-
passa por vários momentos da escola.” (Soraia Ferreira Santos, entrevista, 2019)

A motivação do município para a abordagem com o tema, expressa na pergun-
ta “Por que o município resolveu ter um olhar sobre estas temáticas” – item 8.4 
- foi em decorrência de “A necessidade e o aperfeiçoamento da lei 10.639/2003 
alterada para 11.645/2008 no ensino da cultura afro-brasileira e indígenas. O mu-
nicípio sua formação cultural é composto por comunidades tradicionais: indígenas, 
quilombola, terreiros, cigana. O que caracteriza intensificação na discussão das te-
máticas.” (João Cerqueira, entrevista, 2018) e “Em razão da maioria dos seus alu-
nos desconhecerem suas origens identitárias.” (Soraia Ferreira Santos, entrevista, 
2019).

Para a inclusão dos temas de “diversidade étnico-racial’ nas políticas da Educa-
ção Infantil - item 8.5 - ambos pontuaram a importância da formação continuada. 
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O depoente do Departamento de Inclusão e Diversidade na Educação destacou a 
ação para qualificação de toda a comunidade escolar com vistas às práticas pe-
dagógicas “professores, gestores e coordenadores com o objetivo da prática de 
ensino na sala de aula”. (João Cerqueira, entrevista, 2018). 

Especificamente sobre as representações do corpo negro no cotidiano escolar, 
em grande parte, “esses processos delicados e tensos passam despercebidos pela 
escola, pelos profissionais da educação, e não constituem motivo de debates e es-
tudos nos nossos cursos de formação de professores.” (GOMES, 2003, p. 180). Nes-
ta consciência, a outra entrevistada nos lembra sobre pontos que devem compor 
as ações de formação profissional “a necessidade de que nossas crianças se reco-
nheçam no espelho e para tanto se faz necessário que a nossa história e riqueza do 
nosso patrimônio civilizatório seja resgatado e amado pelos nossos educandos”. 
(Soraia Ferreira Santos, entrevista, 2019). Entretanto, nos adverte que o Departa-
mento de Inclusão e Diversidade na Educação discute melhor a temática.

Se há atuação direta do setor nas práticas pedagógicas na Educação Infantil pú-
blica do município, sobretudo nas creches ou CMEIs e em que sentido, questiona-
mento do item 8.6, as respostas foram: “Em construção, os projetos que desenvol-
vemos a creche é um dos nossos público alvo.” (João Cerqueira, entrevista, 2018) 
e “Instituímos os encontros de coordenadores e professores com o grande objetivo 
de construir documentos e ou orientações pedagógicas de modo a favorecer uma 
política de rede e em rede.” (Soraia Ferreira Santos, entrevista, 2019).

Atinente à indicação e motivação de instituição (es) de Educação Infantil que se 
destaca(m) quanto a realização de educação antirracista, obtivemos do Departa-
mento de Inclusão e Diversidade na Educação de que, em outubro de 2018, desen-
volveu uma proposta de concurso literário artístico sobre Mulheres em cena, com 
enfoque nas mulheres que estão longe dos holofotes, mas que contribuíram de 
forma significativa para a construção identitária do município de Lauro de Freitas e 
que entre as homenageadas as mulheres negras foi o destaque, tais como o Proje-
to: Mulheres em Cena e o Novembro negro-História de Mulheres negras. Atinente a 
este aspecto, afirma que a creche nos deu um bom retorno de aprendizagem.

“A CMEI de Vida Nova vem de maneira muito marcante fazendo a diferen-
cia na formação identitária das suas crianças.” (Soraia Ferreira Santos, entrevista, 
2019) Acrescento que, a instituição supracitada diz respeito ao CMEI Dr Djalma 
Ramos. Menciono ainda que além das abordagens já expostas em outras etapas 
da monografia, este encontra-se atualmente no mapa do MEC como uma insti-
tuição inovadora e criativa e já teve educadoras em etapas finais ou premiadas em 
prêmios de dimensão estadual e nacional.

Cabe também informar que outras instituições educativas de atendimento 
a bebês e crianças bem pequenas em Lauro de Freitas prestigiam o trato da educa-
ção para as relações étnico-raciais, todavia, não divulgam muito suas práticas em 
âmbito nacional, por vezes, sequer repassam tais informações entre seus pares. 
Acrescento que práticas para a promoção da igualdade racial em creche foram 
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apresentados, em 2015 no projeto de troca de experiências realizado no muni-
cípio denominado de Colóquio Educação Infantil: Educar para a Diversidade, dos 
quais destaco: A bonequinha preta Carmen, de Tatiana Morais de Souza Bernardo 
e Deborah Cristina dos Anjos Soares Cerqueira – representantes da Creche Irmã 
Sheila e; Que cor é minha cor?, de autoria de Suely dos Santos Souza, Avani Santos 
Souza e Dailane Souza - da Creche Escola Rotary de Quingoma.

Destaco ainda que os dois projetos acima citados serviram de inspiração para 
a construção do projeto pedagógico Uhuru: procura-se representação, realizado 
por mim em 2018, na Escola Municipal do Loteamento Santa Júlia, em turma de 
crianças pequenas, neste caso, pré-escola, fruto de engajamento pessoal, e que foi 
semifinalista do XX Prêmio Arte na Escola Cidadã, do Instituto Arte na Escola, em 
2019 e está na final do mesmo prêmio na versão XXI do ano corrente - 2020.

Esta trajetória exitosa que informa muito sobre o compromisso profissional e 
social das docentes de primeira etapa da Educação Básica em Lauro de Freitas, 
dentre outros elementos, certamente teve por fundamentos que as interações 
(eixo estruturantes da Educação Infantil) para as crianças com profissionais do es-
paço educacional – sobretudo a docente – “são frutíferas para compreender como 
elas se apropriam dos significados sociais e como constroem seus sentidos em rela-
ção aos diferentes aspectos da vida, e, em especial, em relação às suas identidades 
e identificações étnico-raciais.” (TRINIDAD, 2012, p. 129)

Conforme também destacado na monografia, uma questão julgada de suma 
importância, sobretudo pela motivação da realização de sua realização se refere 
ao levantamento de dados pelo setor ou por outro órgão municipal sobre a cor/
raça dos (as) professores (as) de creche ou CMEI público, todavia, ambos os en-
trevistados disseram desconhecer fonte que dessem conta desta demanda. Com 
isto, respostas quanto aos números informados, o critério de compilação e qual 
o tratamento, sobretudo pedagógico, para tais informações – questões em des-
dobramento desta central - ficam também sem possibilidade de continuidade de 
enfoque.

A falta desta informação sobre a identidade racial das docentes de creche (e 
da Educação Básica) através do não conhecimento dos dados sobre sua cor/raça 
é um impedimento para responder pelo menos duas inquietações apresentadas 
na Introdução do trabalho monográfico, a saber: Quais os dados de cor/raça dos/
as docentes das creches públicas do município de Lauro de Freitas? Há relação dos 
dados de cor/raça dos/as docentes das creches públicas do município de Lauro de 
Freitas com as práticas educacionais desenvolvidas nas instituições?

Na discussão sobre as relações raciais há a evidência de que “A identificação é o 
mecanismo fundamental pelo qual se constitui uma pessoa, ou melhor, um sujei-
to.” (BENTO, 2012, p. 110) Neste debate acrescento que o entendimento de que 
creche e pré-escola, as IEIs, são de cunho educacional nem sempre é global, devi-
do a aspectos de seu processo sócio histórico. E, no percurso para tal consideração, 
constatamos que a “educação infantil brasileira constitui um subsetor das políticas 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

702

educacionais e um campo de práticas e conhecimentos em construção, procuran-
do demarcar-se de um passado antidemocrático.” (ROSEMBERG, 2012, p. 12) Com 
isto, a problematização quanto ao compromisso do Estado para a implementação 
de política afirmativa em creche no munícipio de Lauro de Freitas/Ba é urgente e 
necessária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Reconhecer a importância de articular Educação Infantil com as categorias ét-
nico-raciais para práticas educacionais antirracistas é um processo que precisa de 
sensibilidade e, por vezes, sequer é compreensível para estudiosos/as, militantes 
e governantes - adultos que se utilizam de seu ponto de vista para proposição e 
execução de políticas públicas. Percebo ainda que embora os órgãos entrevistados 
pertencerem à Coordenação de Educação Básica, falta um maior diálogo entre ele. 
Pois, apesar dos relatos das parcerias nas entrevistas, o tratamentos da entrevista 
aponta que nem sempre o planejamento e a avaliação das ações não são realizados 
em conjunto – sobretudo atinentes as relações étnico raciais e Educação Infantil 
com destaque à identidade racial da docente.

Concernente às (re) significações das experiências pessoais e coletivas há aqui 
a defesa de que os sistemas de ensino – com inclusão de todos/as envolvidos no 
processo educacional formal e não-formal – possam cumprir as finalidades da Edu-
cação para as Relações Étnico-Raciais preconizadas na Resolução CNE/CEB 01/04, 
que incluem fomentar “atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quan-
to à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 
objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização 
de identidade, na busca da consolidação da democracia brasileira.” (BRASIL, 2004).

Não atribuo aos/às entrevistados/as a responsabilidade sobre a problemática 
devido minha experiência de ativismo e profissional que tem cruzamento com a 
atuação de ambos. Atribuo, por seu turno, o problema a uma questão maior de 
agrupamento de equipe pelas instâncias de hierarquia superior. Independente do 
engajamento e compromisso profissional o/a depoente pertencem a um ambiente 
administrativo e, inegavelmente, burocrático que precisa de intervenção de quem 
ocupa postos de poder maior quanto a gerenciar e orquestrar políticas públicas.
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TEM LEI? E DAÍ?! JOGOS TRADICIONAIS 
AFRICANOS COMO POSSIBILIDADE PARA UMA 
EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

Elizabeth de Jesus da Silva 

INTRODUÇÃO

Tráfico de escravos, sim escrevi certo. Tráfico de escravos, Colonização e des-
colonização da África...Ah!!! antes disso se falava de uma tal Civilização Egípcia 
ligada ao Crescente Fértil...essa é a história da África ensinada nos bancos escola-
res. África sempre vista, estudada e retratada pela ótica do europeu colonizador 
“civilizado” que levaria progresso aos povos “atrasados”, os sem cultura, sem tec-
nologias, ahistóricos. Deturpações, simplificações e erros teóricos cuidadosamente 
engendrados para subjugar e dominar culturas e histórias inteiras.

Em 2003, a lei 10.639 torna obrigatório os estudos da história e cultura africana 
e afro brasileira, no entanto, os livros didáticos permaneceram com a visão euro-
peizada da história, bem como, as aulas expositivas baseadas nos citados livros. 
Docentes sem formação específica e materiais didáticos insuficientes para abordar 
a história da África, da diáspora e dos povos afro- brasileiros de forma a indagar 
as questões ideológicas que foram garantidas para justificar a dominação naquele 
continente. Os livros didáticos estavam sendo enxertados com assuntos relacio-
nados a África, sem uma preocupação maior, um estudo pormenorizado. Parecia 
que os livros didáticos estavam apenas obedecendo uma normativa sem maiores 
preocupações conceituais e com os currículos subliminares. A exemplo da crono-
logia (tempo histórico) relacionado a história da África que não corresponde a da 
Europa como escreve o tunisiano Djait: “a noção de Antiguidade certamente não 
se compara à que vigora na história do Ocidente, na medida em que só se identifica 
parcialmente com a Antiguidade “clássica”; o período não se encerra com as deno-
minadas invasões bárbaras, mas com o súbito aparecimento do Islã.”(2010, p.80).

O propósito desse texto é iniciar uma discussão a respeito de possibilidades 
para o ensino da história no espírito da Lei 10.639/03 e dos pareceres que a acom-
panha, principalmente estimulando estudos, pesquisas e escritos daqueles com 
olhar de dentro da África. Desta forma, apresentar os jogos tradicionais africanos 
denota uma das inúmeras alternativas pedagógicas que possam aproximar os jo-
vens estudantes de temáticas necessárias para a construção de uma educação 
emancipadora e antirracista.
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A LEI 10.639/03 E SEUS DESAFIOS: 17 ANOS DEPOIS

A lei de obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana e afro-brasileira 
em todos os níveis de ensino, por ser federal, traz a implicação de que todas as 
escolas do país, públicas e privadas, urbana e rural, em todos os níveis e modali-
dades, devam conter, nos seus currículos, conteúdos relacionados a esta temática. 
No entanto, 17 anos depois de promulgada, questões basilares se apresentam de 
maneira significativa na execução do seu princípio, melhor explicando, com a san-
ção da referida lei, o debate em torno de meios pedagógicos que possibilitassem 
a aproximação com os estudos sobre o continente africano e a relação desses po-
vos com outras culturas, especialmente a brasileira, se tornaram emblemáticos. 
Alternativas educacionais foram desenvolvidas na tentativa de aproximação entre 
professores/as e estudantes, ao mesmo tempo, que promovessem estímulos ao 
conhecimento.

Esse novo elemento da realidade educacional surgido a partir da lei gerou 
motivações no sentido de realização de estudos sobre metodologias que fossem 
mais dinâmicas a essas ‘novas’ aprendizagens. Nova, no contexto desse texto, está 
relacionada a percepção de ser a África desconhecida, pouco falada, quase nada 
olhada. Desta forma, a lei 10.639/03 trouxe questões singulares no que diz respei-
to a sua abordagem1 nas escolas e duas tarefas se apresentam como primordiais: 
formação dos professores direcionada ao conteúdo específico exigido pela lei e 
desenvolvimento de métodos dinâmicos para trabalhar essa temática. A necessi-
dade de apresentar propostas objetivando a aprendizagem desses conteúdos está 
relacionada às dificuldades em que se debatem os educadores envolvidos na pers-
pectiva do ensino de África.

A integração de conhecimentos culturais diversos requer atenção específica, de 
respeito às diferenças, de respeito às muitas possibilidades de aprender e ensinar 
e, principalmente no entendimento na reciprocidade desses fatores. A educação 
formal não tem respondido a essa expectativa por utilizar um único tratamento 
para todos, não identificando o indivíduo com suas particularidades e experiên-
cias. Nesse contexto, a escola atual carece de uma ação educativa de respeito e 
acompanhamento, pois nela o sujeito não se vê e, portanto, não se compreende 
enquanto sujeito da história e produto dela. Nessa perspectiva nos chama atenção 
as reflexões do historiador Jorgeval Borges:

Os dois elementos gerais colocados nas diretrizes para o ensi-
no de história e cultura afro-brasileira e africana se referem às 

1 Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, relatora do parecer e da resolução que dispõe sobre 
as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de 
história e cultura afro-brasileira e africana, chama atenção para a problemática do processo de ensino 
e aprendizagem sobre a educação das relações étnico-raciais. Para ela, em se tratando das “africani-
dades brasileiras”, que serie a inter-relação entre os diferentes grupos étnicos que constituem a socie-
dade brasileira, a aprendizagem deve ter como ponto de partida, na perspectiva de uma escola plural, 
mudanças tanto nos conceitos como na forma, na metodologia.
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questões da análise dos conteúdos e do princípio pedagógico. 
No que diz respeito aos conteúdos a problemática é direcionar a 
abordagem para a diversidade étnica cultural da sociedade bra-
sileira e do continente africano na perspectiva do multicultura-
lismo. O princípio pedagógico é que esses conteúdos devem ter 
uma relação com a realidade concreta dos alunos possibilitando 
rever conhecimentos na perspectiva de mudanças de atitudes. 
Em outros termos, tem de ser dado um sentido a esses conteú-
dos, consistindo na defesa de uma reeducação das relações ét-
nico-raciais no país. (2010, p. 123)

Partindo dessas questões a proposta aqui apresentada é contributiva na me-
diação da aprendizagem direcionada à África. Nesse aspecto, os jogos tradicionais 
africanos se revelam como uma das possibilidades em direção a uma práxis educa-
cional na perspectiva da não-alienação da atividade humana, portanto direcionada 
a expressão de potencialidades, a uma ação transformadora.

OS JOGOS TRADICIONAIS AFRICANOS COMO MEDIAÇÃO DE 
APRENDIZAGEM

A propostas de mediação dos jogos tradicionais africanos está relacionada à 
inserção da história e cultura africana em sala de aula. É importante destacar que 
jogos tradicionais se referem a uma variedade de jogos de tabuleiro originário do 
continente africano. Citaremos quatro desses jogos, mas já temos dezoito catalo-
gados. O fanorona, yoté, shisima e mancala são jogos de tabuleiro originários da 
África que são perfeitamente capazes de mediar a aprendizagem nas relações com 
a história africana. Estes jogos, apesar de apresentam particularidades específicas 
de acordo com as regiões e culturas em que estão inseridos, possuem o eixo co-
mum que os potencializam o exercício do conhecimento.

A exemplo dos jogos da família mancala cujo princípio geral é a movimenta-
ção de sementes em cavidades sobre um tabuleiro, que sugere a semeadura e a 
colheita, representação do presente e do devir. Nessa perspectiva as sementes 
se apresentam em múltiplos sentidos, às múltiplas semeaduras de novas culturas, 
novos olhares sobre o currículo, educação, processo de ensino- aprendizagem, so-
bre a forma como o corpo se expressa no mundo, sobre a África. Essas semeaduras 
estão vinculadas a uma colheita, a um devir, qual seja uma educação que objetiva 
o (re)conhecimento não hierarquizado de todas as culturas e histórias humanas, 
sem apartamento.

O Jogo de tabuleiro conhecido como Fanorona se constitui pelo sistema de cap-
tura de peças através do específico e surpreendente mecanismo de afastamento 
e distanciamento entre as peças. Nesse jogo as peças não possuem hierarquia, 
por isso, além das qualidades existentes na prática do jogo em si (propriedades e 
habilidades do jogo), podemos discutir questões relacionadas a hierarquia social e 
possibilidades infinitas de táticas e estratégias.
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O Yoté, também jogo de tabuleiro, baseado no clássico sistema de captura por 
saltos, cuja especificidade se encontra em duas regras originais e impactantes. É 
caracterizado como sendo de estratégia e captura cujo aspecto importante é o fato 
do vínculo com a noção de tradição africana, pois seus recursos táticos são passa-
dos de uma geração a outra, numa espécie de segredo de família.

O Shisima é um jogo de alinhamento de três específico tabuleiro na forma de 
octógono, que exigem agilidade de pensamento nas movimentações. A agilidade 
característica deste jogo pode ser percebida na compreensão do que significa a 
palavra Shisima: extensão de água.

Desse modo, os jogos tradicionais africanos se apresentam como uma alternati-
va mediadora para a introdução dos estudos africanos nos currículos. Desta forma, 
o objetivo é apresentar e discutir os elementos de aprendizagem destes jogos pro-
venientes da África e espalhados pelo mundo. Pode associá-los, igualmente, ao seu 
potencial pedagógico e ao fato de serem elementos da cultura africana. Esses jogos 
representam uma resposta possível por possuírem duplo objetivo: ser instrumento 
educativo no sentindo lato e, simultaneamente, mediar no ensino da História e 
cultura africana. Nesse sentindo merece atenção a nossa concepção de cultura que 
coaduna com a do professor Munanga:

A cultura deve ser entendida aqui não no seu sentido estreito 
que faz dela um sinônimo de apreciação das letras e belas artes, 
mas em seu sentido antropológico como conjunto dos conhe-
cimentos, ideias, objetos que constituem a herança comum de 
uma sociedade. Herança porque cada membro do grupo recebe 
através do processo educativo esse conjunto que foi constituído 
pelas gerações anteriores, fazendo-o seu. Herança comum por-
que todos os membros da sociedade participam dela. (2015, p. 
10).

Portanto, se trata de um processo de ensino-aprendizagem (conhecimento) so-
bre cultura em uma perspectiva ampla que envolve todas as realizações humanas.

Outro fator importante de análise é o reconhecimento do sujeito como ser in-
tegral, corporal e singular. A prática dos jogos aqui apresentados permite a apro-
ximação de todos os envolvidos e sugere uma complexa percepção do ser humano 
como sendo um composto indissociável de corpo e mente. Esse processo educati-
vo permite uma concepção de integralidade do ser, possibilitando a interação de 
diversas áreas, saberes e habilidades.

Importante destacarmos que a utilização pedagógica desses jogos perpassa di-
ferentes áreas de conhecimento. Desta forma, sua utilização tem características in-
terdisciplinares e, nesse sentindo, a proposta metodológica para uma Educação das 
Relações Étnico-raciais abarca múltiplas linguagens e referencias. Ou seja, através 
desses jogos tradicionais africanos podemos estabelecer relação com a contagem 
de sementes nos remetendo portando aos estudos matemáticos, passando pelos 
sistemas de aproximação e distanciamento, bem como as antecipações das joga-
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das. A geografia pode ser explorada quando propomos a pesquisa sobre o lugar de 
origem, que nos aponta, também, para o conhecimento histórico. Se pensarmos 
em arte, podemos incentivar a construção dos tabuleiros, trabalhando, sobretudo, 
a ideia de preservação ambiental, quando propomos que os tabuleiros sejam cons-
truídos com materiais reciclados. Ainda sobre a produção dos tabuleiros, é possível 
tratar da geometria, noção de espaço, noção de estética e criatividade. E, ainda, 
podemos trabalhar com as lendas advindas desses jogos e com isso abordar a cul-
tura expressa através desses ditos. Enfim, através dos jogos tradicionais africanos 
podemos explorar uma infinidade de abordagem voltadas para o conhecimento da 
África no espírito da Lei 10.639/03.

O estudo e utilização pedagógica dos jogos tradicionais africanos, diante do 
exposto, pode ser fundamental para desobstruir a imagem espectral da África. A 
abordagem feita neste trabalho está direcionada a desconstrução a imagem exóti-
ca sobre o continente africano. No entanto, a utilização dos citados jogos2 deve ser 
acompanhada de uma análise historiográfica para demonstrar que a referida con-
cepção depreciativa da África tem seus fundamentos na história elaborada pelos 
povos europeus e asiáticos, invasores deste continente, e ressignificada-reiterada 
a partir de outra realidade histórica: a da descolonização.

Outro aspecto que merece destaque quando falamos na obrigatoriedade do en-
sino da história e cultura africana e afro-brasileira é que essa Lei não estabeleceu, 
não cogitou (e isso está claro nos pareceres que a acompanham) uma hierarquiza-
ção de uma cultura sobre a outra. Como escreve Petronilha Silva, não se trata da 
supremacia de uma cultura sobre a outra, mas de não deixar nenhuma de fora. O 
que foi evidenciado é a valorização de culturas e histórias de todos os povos sem 
nenhum tipo de hierarquia. A questão não passa por suprimir culturas ou histórias, 
ou contrário, é justamente visibilizar todas. Além dessa observação devemos nos 
atentar para as diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Educação sobre 
condições para ensino e aprendizagem de sucesso.

O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pe-
dagógicas, visando a reparações, reconhecimento e valorização 
da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros de-
pende necessariamente de condições físicas, materiais, intelec-
tuais e afetivas favoráveis para o ensino e para aprendizagens, 
em outras palavras, todos os alunos negros e não negros, bem 
como seus professores, precisam sentir-se valorizados e apoia-
dos. (CNE/CP. 2004, p. 8)

Não se trata apenas da introdução dos estudos sobre África, ou apresentar 
possibilidades através de experiências criativas para inserção destes conteúdos na 

2 Sobre detalhamento de procedimentos metodológicos com a utilização dos jogos tradicio-
nais africanos numa perspectiva interdisciplinar e multicultural ver o capítulo 6 da tese de doutorado 
de Elizabeth de Jesus da Silva, intitulada Jogos e corpos na educação das relações étnico raciais: os 
jogos africanos no ensino regular e de tempo integral em escola pública da Bahia / Brasil - 2018.
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educação, mas, também condições materiais, intelectuais e afetivas para que pos-
samos efetivamente pensarmos na construção de uma escola plural que abrace 
todas as culturas sem hierarquia e dessa forma promova uma educação emancipa-
tória e antirracista.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dezessete anos se passaram e, ainda, temos presente questões sobre a conti-
nuidade da abordagem de uma África precarizada e estereotipada. Claro que hoje 
temos muito mais acesso a bibliografia especializada, no entanto ela precisa ser 
disponibilizada; temos acesso a cursos sobre a temática africana e afro-brasileira, 
as universidades oferecem disciplinas obrigatórias sobre o estudo de África; certo 
material/metodologias que auxiliam professores. Avanços aconteceram, mas, ain-
da há muito a ser feito para que a educação se torne inclusiva.

Nessa vertente que apresento os Jogos Tradicionais Africanos como uma pos-
sibilidade de estímulo para o estudo da história e cultura africana. Através des-
ses Jogos podemos propor olhar para a África compreendendo a sua primazia, ou 
melhor, sua tripla primazia: origem da humanidade, da cultura e da civilização. 
Os jogos oferecem possibilidades tanto para o desenvolvimento das habilidades 
como para o conhecimento sobre a história e cultura africana e afro-brasileira. 
Compreendendo que a aprendizagem acontece num contexto sociocultural (VI-
GOTSKI, 2007) e que a cultura africana apresenta uma interrelação de unidade na 
diversidade (MUNANGA, 2015) e a concepção de corpo e a domesticação do corpo 
analisada por Michel Foucault (2010) e que propomos reverter para corpos que se 
rebelam, que reclamam e lutam por visibilidade, pela memória dos seus antepassa-
dos. É na perspectiva de visibilidade e descoberta de possibilidades que esse texto 
se configura.

A visibilidade identitária e direito a uma educação que estimule conquistas, a 
necessidade de evidenciar a história de nossos ascendentes africanos se torna im-
portante para compreensão dialética de nossas vidas. A originalidade do trabalho 
se encontra na utilização dos jogos tradicionais africanos pensados como elemen-
tos de mediação no ensino da história e cultura africana e da educação das relações 
étnico-raciais, para a construção de escolas plurais. A ideia é que os jogos sejam 
uma espécie de elo condutor de estímulo ao conhecimento da história e cultura 
africana, uma aproximação, um redimensionar a história que foi negativada, silen-
ciada. O salto, portanto, é a descoberta da existência de culturas importantíssimas 
fora do mundo ocidental, culturas mais próximas da realidade brasileira e, sobre-
tudo, baiana. Portanto, em um esforço de localizar um resultado essencial, seria 
a legitimidade do reconhecimento histórico, social político e cultural dos povos 
africanos, refletindo na questão identitária. Foi neste contexto que surgiu a ideia 
de trabalhar com jogos a partir da necessidade em proporcionar outra movimen-
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tação corporal, evidenciar outros lugares, com culturas, ações e comportamentos 
diferenciados.
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INTERSECCIONALIDADE E O ENSINO 
DE SOCIOLOGIA COMO FERRAMENTAS 
POTENCIALIZADORAS DE UMA EDUCAÇÃO 
ANTIRRACISTA E ANTISSEXISTA

Mariana Alves de Sousa
Maria Valéria Barbosa

Nós não escrevemos para adormecer a casa-grande, 
pelo contrário, é para acordá-los dos seus sonos injustos.

Conceição Evaristo

INTRODUÇÃO

O trabalho que se apresenta1 visa debater, de forma crítica e teórica, as po-
tencialidades que a perspectiva interseccional relacionada aos pressupostos me-
todológicos da disciplina de Sociologia para o Ensino Médio, proporcionam para 
a efetivação de uma educação antirracista e antissexista. Com base nas Orienta-
ções Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCNs) referente aos conteúdos 
de Ciências Humanas, pretende-se indicar um conjunto de proposições para uma 
formação escolar cidadã e emancipadora, e para tanto se faz necessário pautar a 
perspectiva de “educação permanente” e considerar que o desenvolvimento “cog-
nitivo, socioafetivo e psicomotor” dos(as) educandos(as) deve estar relacionado à 
realidade social que vivenciam (BRASIL, 2006).

Nesse sentido, é importante frisar que a realidade escolar é marcada por uma 
série de fenômenos sociais vivenciados pela comunidade que se agrega e convive 
neste espaço. Considerando a multiplicidade de sujeitos que integram a escola en-
quanto instituição, marcadores sociais da diferença como raça e gênero atraves-
sam as identidades de muitos(as), devendo ser analisados a partir de uma ótica 
científica, mas que também estejam associados à mediação pedagógica, a fim de 
criar possibilidades para que os(as) estudantes(as) compreendam o lugar que inte-
gram na estrutura social de forma crítica.

Diante dos esforços políticos e intelectuais de feministas negras, o conceito de 
interseccionalidade surgiu como um instrumento de potencialização da luta dos 
movimentos feministas e negros, uma vez que possibilitou revelar as diversas es-
truturas pelas quais os diferentes marcadores sociais como raça, gênero, classe, 

1 As reflexões contidas nesse trabalho também são parte integrante das pesquisas realizadas 
para o desenvolvimento da dissertação de mestrado “Jovens negras e a sala de aula: caminhos para 
promover o reconhecimento da negritude feminina por meio do ensino de Sociologia” (ProfSocio/
UNESP/Marília), realizado e coorientado pelas autoras.
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dentre outros, se sobrepõem e reproduzem desigualdades na realidade social de 
minorias sociais, sobretudo de jovens e mulheres negras. (CRENSHAW, 2002).

Considerando os objetivos que o Ensino de Sociologia apresenta 
em promover a desnaturalização e o estranhamento dos fenômenos so-
ciais, somados às possibilidades que a interseccionalidade oferece em pro-
mover uma educação antirracista e antissexista, o trabalho contou com a 
análise dos materiais de Sociologia aprovados pelo Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD) de 2012, 2015 e 2018, a fim de verificar a incidência 
da abordagem teórico- metodológica da interseccionalidade nos conteú-
dos sobre “identidade”, “desigualdades” e “movimentos sociais”.

Diante disso, considera-se relevante denotar que aqueles sujeitos que possuem 
suas identidades atravessadas pela raça e pelo gênero enquanto eixos de poder 
que condicionam formas de violência e desigualdades distintas, também protago-
nizam o processo de produção intelectual e política sobre a realidade que viven-
ciam como forma de resistência. Por meio disso, o Ensino de Sociologia pode criar 
condições de aprofundar os processos de estranhamento e desnaturalização dos 
fenômenos sociais que subjugam minorias sociais a um lugar social de inferiori-
dade, criando consciência crítica sobre tais fenômenos e propiciando o reconhe-
cimento dessas minorias tanto no campo dos saberes, quanto nos processos de 
enfrentamento político das desigualdades que operam sob a égide das estruturas 
de raça e gênero.

AS INTERSECÇÕES ENTRE RAÇA E GÊNERO E SEUS 
DESDOBRAMENTOS NO AMBIENTE ESCOLAR

Partimos das considerações enfatizada por Jurema Werneck (2016), de que 
para criar condições efetivas de enfrentamento ao racismo (e podemos dizer tam-
bém para o enfrentamento ao sexismo e desigualdade de gênero), é necessário 
compreender a variação das dimensões pelas quais o mesmo se reproduz, dentre 
elas a dimensão ideológica.

Diante disso, é importante atentar às dimensões estruturais e institucionais pe-
las quais o racismo, o sexismo e as desigualdades que se reproduzem, tanto na 
sociedade, quanto no ambiente escolar, se efetivam. Assim, o conceito de racismo 
institucional foi desenvolvido por Stokely Carmichael e Charles Hamilton (1967), 
integrantes do partido Panteras Negras, a fim de evidenciar a dimensão do racis-
mo que representa o deslocamento do mesmo do campo individual para o campo 
estrutural, refletindo nas formas de organização social que produzem tratamentos 
desiguais e excludentes aos grupos racialmente subordinados (WERNECK, 2016).

Conforme apresentou Silvio Almeida, o conceito de racismo institucional de-
marca a dimensão de poder presente nas relações sociais, tanto de um indivíduo 
sobre outro, quanto de um grupo sobre outro através do “acesso direto ou indireto 
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de determinados grupos sobre o aparato institucional” (ALMEIDA, 2018, p. 36). 
Sendo assim, evidenciar a forma como o racismo institucional opera pode propor-
cionar o entendimento sobre como as ações e políticas públicas vulnerabilizam os 
grupos raciais em condições de desprivilegio na estrutura social.

Nesse sentido, o autor aprofunda a discussão ao mencionar que o racismo ins-
titucional existe porque reproduz as condições para a manutenção da ordem da 
estrutura social anteriormente existente. Em outras palavras, previamente à di-
mensão institucional, o racismo está calcado na estrutura social. “Dito de modo 
mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista”. (ALMEIDA, 
2018, p. 36)

É importante analisar como as práticas educativas vêm fornecendo condições 
para que os saberes escolares propiciem aos(às) educandos(as) a perspectiva de 
pertencimento social. Para tanto, considera-se fundamental que esses saberes 
possam partir da realidade vivenciada pelos(as) alunos(as), tendo em vista que a 
escola não constrói apenas saberes escolares, mas também sociais e culturais. (GO-
MES, 2002, p. 40)

Gomes (2002, p. 40) destacou que há interesse por parte de alguns(algumas) 
educadores(as) em articular os diferentes saberes, como forma de reconhecer e 
prezar pela diversidade que o contexto escolar engloba. Entretanto, embora os 
avanços devam ser reconhecidos, sempre é necessário aprofundar a compreensão 
sobre as questões raciais que se reproduzem nesse espaço, tendo em vista que a 
construção da identidade de crianças, jovens, mulheres e homens, negras e negros, 
ocorrem, sobretudo, na escola.

Como evidenciado pelas observações realizadas durante a prática docente2, a 
naturalização do racismo também pode ser notada no ambiente escolar. A ausên-
cia da compreensão sobre as dimensões que essa forma de violência apresenta 
devido à pouca incidência do debate sobre a temática racial em sala de aula, faz 
com que os(as) estudantes(as) reproduzam o “racismo recreativo” e professo-
res(as) repitam o equívoco sobre o “racismo reverso”. Conforme expos Adilson 
Moreira (2019), o racismo encoberto de humor expressa uma faceta do discurso de 
ódio que sustenta uma política cultural, a qual hostiliza minorias sociais de maneira 
“recreativa”, porém igualmente inferiorizante se comparada a outras formas de 
discriminação racial. Almeida (2008) problematizou a ideia de “racismo reverso”, 
pois ele denota

[...] uma inversão, algo fora do lugar, como se houvesse um jeito 
“certo” ou “normal” de expressão do racismo. Racismo é algo 
“normal” contra minorias – negros, latinos, judeus, árabes, per-

2 Tais observações resultaram da pesquisa etnográfica realizada durante a prática docente no 
ano letivo de 2019, para fins do desenvolvimento da dissertação mencionada na nota 1. A referida 
pesquisa foi realizada em uma escola estadual, situada na Zona Leste de Uberlândia/MG, com vistas à 
observação das relações raciais e de gênero entre alunos(as) de três turmas do primeiro ano do Ensi-
no Médio (matutino) e entre professores(as) em momentos informais de convívio escolar e reuniões 
pedagógicas.
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sas, ciganos, etc. – porém fora desses grupos é “atípico”, “rever-
so”. (ALMEIDA, 2018, p. 41)

Diante disso, é fundamental reconhecer que a construção da identidade negra 
e sua relação com a formação de educandos(as) e educadores(as) é marcada por 
uma série de complexidades (GOMES, 2003) que devem ser problematizadas para 
que a educação seja um processo emancipador. Para efetivar a construção de uma 
educação democrática é importante distinguir a incidência de preconceitos no am-
biente escolar e na sociedade, de forma que as práticas para desconstrução dos 
mesmos não ocorra apenas no momento em que alguma discriminação acontece, 
mas, fundamentalmente, no cotidiano da vida escolar que permita regular o deba-
te sobre a valorização da diversidade.

Nesse sentido, Gomes (2003) nos alerta para o fato de que é importante articu-
lar a identidade negra à cultura e à educação, reconhecendo que os sujeitos negros 
não constroem apenas a identidade negra, mas dentro de suas diferentes realida-
des sociais, a negritude é um dos aspectos de suas identidades. Em outras palavras, 
a identidade racial pode ser perpassada pela classe, gênero, idade, dentre outros 
marcadores sociais da diferença.

A interseccionalidade como abordagem teórico-metodológica representa um 
instrumento que nos permite vislumbrar os aspectos que permeiam a negritude, 
pois desvela as “sobreposições” (AKOTIRENE, 2019) que os diferentes marcadores 
sociais que, por sua vez, também representam eixos de poder na estrutura da so-
ciedade capitalista moderna.

A interseccionalidade é uma conceituação do pro-
blema que busca capturar as consequências estruturais 
e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação. Ela trata especificamente da forma pela 
qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe 
e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades 
básicas que estruturam as posições relativas de mulhe-
res, raças, etnias, classes e outras. (CRENSHAW, 2002, 
p. 117 apud ASSIS, 2019, p. 20)

Ao passo que a sociedade é marcada pelos atravessamentos das heranças co-
loniais e do patriarcado, o racismo e o sexismo assumem um caráter estrutural, de 
modo que as instituições (dentre elas, as escolares) também são atingidas pelas 
desigualdades, preconceitos e discriminações que tais eixos de poder produzem 
e reproduzem. Desse modo, o senso comum sobre as categorias de gênero e raça 
são construídos e reproduzidos no imaginário social, contribuindo para a perpe-
tuação de estigmas inferiorizantes sobre identidades atravessadas pelos referidos 
marcadores sociais. À medida em que isso ocorre, é indispensável que sejam pen-
sadas e efetivadas, constantemente, práticas pedagógicas capazes de reverter esse 
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processo em alguma medida, por meio da regularidade do debate de raça e gêne-
ro, de forma interseccional e didática em sala de aula. No que se refere à disciplina 
de Sociologia, o estranhamento e a desnaturalização de mitos e equívocos acerca 
das relações raciais em suas intersecções, representa um caminho possível para a 
construção de uma educação antirracista e antissexista.

CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE SOCIOLOGIA PARA UMA 
EDUCAÇÃO INTERSECCIONAL E EMANCIPADORA

De acordo com as OCNs, o Ensino de Sociologia tem por objetivo promover 
o estranhamento dos fenômenos sociais, de modo a propiciar aos(às) educan-
dos(as) a visão de que as situações que vivenciamos socialmente, embora pareçam 
corriqueiras, possuem uma função social, política e ideológica e, nesse processo, 
os(às) cidadãos(as) possuem um papel ativo que deve ser protagonizado de forma 
consciente. A partir da desnaturalização dos fenômenos sociais e do senso comum 
que os embasa, a disciplina de Sociologia pode oferecer condições para que a re-
alidade social, atravessada por diversos eixos de poder, possa ser problematizada 
conscientemente. Sendo assim, é necessário considerar aquelas realidades sociais 
subjugadas, como aquelas marcadas pelo raça e o gênero, de modo a propiciar a 
compreensão das desigualdades, mas também das potencialidades que o conheci-
mento acerca das mesmas fornecem para o enfrentamento do racismo e do sexis-
mo, por meio da educação.

Nessa perspectiva, a pesquisa verificou a presença (e a ausência) de temáticas 
interseccionais nos livros didáticos de Sociologia que integram os Planos Nacio-
nais do Livro Didático de 2012, 2015 e 20183, acerca dos recortes temáticos de 
“identidade”, “desigualdades” e “movimentos sociais” que podem contemplar os 
três anos do Ensino Médio, respectivamente. Devido ao grande volume de livros 
e com vistas à viabilidade da pesquisa, foram delimitados alguns capítulos acerca 
dos referidos temas. Até então, os Guias do PNLD de Sociologia aprovaram seis li-
vros, sendo eles: “Sociologia para o Ensino Médio”; “Tempos modernos, tempos de 
Sociologia”; “Sociologia”; “Sociologia em movimento”; “Sociologia hoje”; e “Socio-
logia para Jovens do Século XXI”. É sabido que a avaliação dos livros didáticos sub-
metidos ao programa é criteriosa, pois são realizadas por profissionais qualificados 
da área do Ensino de Sociologia, com vivência acadêmica e de Educação Básica na 
área. Contudo, ainda assim é importante problematizar o fato de algumas as abor-
dagens teóricas e as discussões serem pouco mencionadas nos referidos materiais.

A análise dos livros evidenciou que apenas “Sociologia em movimento” (2016) 
apresenta de forma específica a discussão sobre interseccionalidade (relacionada à 
discussão de gêneros, sexualidade e identidades), como resultado das ações epis-

3 O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) promove a avaliação e distribuição de obras 
e materiais didáticos e demais materiais de apoio à prática educativa às escolas públicas gratuitamen-
te. Os livros de Sociologia passaram a integrar o programa a partir de 2012.
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temológicas e políticas de feministas negras. Em geral, os demais livros apresen-
tam as categorias de raça e gênero separadamente e a abordagem interseccional 
é percebida como metodologia para evidenciar os indivíduos que estão em maior 
situação de vulnerabilidade social. Assim, a relação entre raça e gênero nos livros 
didáticos de Sociologia aparecem como forma de evidenciar como as identidades 
atravessadas pela raça ou pelo gênero são vitimadas em uma perspectiva econômi-
ca e social, em função das formas de desigualdade e violências às quais os sujeitos 
que incorporam tais identidades estão submetidos.

María Lugones (2014) apresentou que a modernidade institui uma forma de or-
ganização do mundo e dos seres que o compõem de forma homogênea. É possível 
considerar que a tendência de homogeneizar as especificidades dos indivíduos re-
forçam visões de mundo hegemônicas que incidem no campo das epistemologias 
e reproduz a invizibilização de saberes que representam vivências diversificadas. 
A partir dessa reflexão, Lugones (2014) nos permite pensar que, se a raça e o gê-
nero são categorias marginalizadas quando estão dissociadas do âmbito instituído 
pelo padrão masculino europeu, a interseccionalidade nos possibilita reconhecer 
o entrecruzamento dos eixos de poder, mas também evidencia a invisibilidade de 
mulheres e negros(as).

Diante disso, é importante aprofundar o debate sobre raça e gênero de forma 
interseccional para além da lógica tradicional da colonialidade, que estabelece pa-
drões culturais hegemônicos, os quais produzem o apagamento da diversidade e a 
equivocada ideia de harmonia social. Para tanto, é fundamental compreender que 
a categoria raça foi produzida por meio de um processo histórico e político, que 
sistematizou a discriminação de grupos raciais minoritários sob a égide do poder 
político (ALMEIDA, 2018). Além disso, deve-se considerar que a raça pode ser so-
breposta por outros marcadores sociais – como gênero, classe, idade, orientação 
sexual, etc. – que atuam como “avenidas identitárias” em meio a terrenos sociais 
e políticos, nos quais mulheres negras são atingidas constantemente (CRENSHAW, 
2002, apud AKORITENE, 2019).

Sendo assim, considera-se que a ampliação do debate interseccional por 
meio do Ensino de Sociologia, como sendo uma disciplina que permite desvelar 
a natureza de problemas sociais, também pode contribuir para o exercício da Lei 
10.639/2003, uma vez que pode explanar diversas temáticas pelas quais a questão 
racial atravessa. Nessa perspectiva, vislumbra-se a possibilidade de racismo, sexis-
mo e as desigualdades que se baseiam nos mesmos serem estranhadas e desna-
turalizadas na perspectiva sociológica. Mas vale ainda ressaltar a necessidade de 
realizar a mediação pedagógica, conforme postulam as OCNs da disciplina.

[...] em qualquer nível de ensino, a mediação pedagógica, se as-
sim se pode chamar, parece tão mais necessária quanto mais 
varia o público no tempo e no espaço, quanto mais diverso é 
o público em relação ao professor [à professora]. Se se consi-
derar a tendência à massificação da escola brasileira – enten-
dendo esse fenômeno no seu sentido positivo: acesso às vagas 
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–, não pode ser ignorada a preocupação com a mediação entre 
o conhecimento e os alunos [às alunas], mediação que tem um 
momento importante no ensino. (BRASIL, 2006, p. 108)

Portanto, no contexto da sala de aula, que integra a instituição escolar ainda 
atingida pelas nuances do racismo, do sexismo e da desigualdade de gênero, não 
basta citar a existência desses fenômenos; é necessário problematiza-los de forma 
crítica e científica, inclusive, do ponto de vista daqueles que são sujeitos de suas 
narrativas e existência. Bem como salientou bell hooks,

[...] o trabalho intelectual é uma parte necessária da luta pela 
libertação, fundamental para os esforços de todas as pessoas 
oprimidas e/ou exploradas, que passariam de objeto a sujeito, 
que descolonizariam e libertariam suas mentes. (bell hooks, 
1995, p. 465 apud CARNEIRO, 2005, p. 118)

Em outras palavras, os saberes escolares devem ser capazes de evidenciar o 
protagonismo de minorias sociais no campo da produção de conhecimento, bem 
como possibilitar condições objetivas e subjetivas para que os(as) educandos(as), 
em sua diversidade, possam identificar sentidos na apropriação dos conhecimen-
tos que versam sobre suas realidades sociais. Compreende- se, nesse processo, o 
desenvolvimento efetivo de uma educação emancipadora.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À guisa de considerações finais, o presente trabalho visou discutir como o Ensi-
no de Sociologia, relacionado à uma perspectiva interseccional entre raça e gêne-
ro, pode contribuir para o desenvolvimento de uma educação antissexista e antir-
racista. Tendo em vista que a disciplina de Sociologia permite criar condições para 
que os(as) educandos(as) possam compreender suas realidades sociais de forma 
crítica, por meio dos temas, conceitos e teorias, bem como por meio dos processos 
de desnaturalização e estranhamento dos fenômenos sociais, foi importante pro-
blematizar como raça e gênero vêm sendo discutidos pelo Ensino de Sociologia na 
Educação Básica.

A fim de analisar como os livros didáticos de Sociologia tem implementado a 
discussão interseccional, verificou-se que essa abordagem teórico-metodológica 
ainda é pouco usada nos materiais de Sociologia, apesar de seu potencial de pro-
blematizar as desigualdades e reconhecer o protagonismo político e intelectual de 
minorias sociais que produzem saberes capazes de interpretar e transformar suas 
realidades sociais. Teórica e empiricamente foi possível notar que os estereóti-
pos de raça e gênero; concepções equivocadas acerca das relações que esses dois 
marcadores sociais produzem; e a forma com que sistematizam eixos de poder na 
estrutura social, ainda são discutidos de forma equivocada e superficial no contex-



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

718

to escolar. Tal observação expressa a existência de lacunas que devem ser regular-
mente discutidas epistemologicamente e efetivadas na prática docente.

É importante enfatizar as discussões sobre racismo e educação realizadas por 
Gomes (2017), as quais nos permitem pensar que o racismo, o sexismo e as varia-
das formas de desigualdade desumanizam tanto àqueles indivíduos que as pra-
ticam, quanto àqueles que são atingidos por ela. Uma educação antirracista – e 
também, antissexista – tende a humanizar não apenas aos negros(as), mas à toda 
comunidade escolar em que as dimensões da desigualdade de raça e gênero ain-
da incidem de forma explícita, mas, sobretudo, implícita. Portanto, é fundamental 
reconhecer as potencialidades que o Ensino de Sociologia relacionado à intersec-
cionalidade apresentam para a construção de uma educação emancipadora, pois 
ambos permitem evidenciar e problematizar aspectos velados das desigualdades 
acerca de raça e gênero. Embora este processo deva ser permanente em função 
das desigualdades serem sistêmicas, o compromisso em promover uma educação 
democrática, alinhada pela teoria e a prática, expressa possibilidades significativas 
em efetivar esse propósito cotidianamente.
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IFTM CAMPUS UBERABA:  
UM ESPAÇO DE INCLUSÃO
Rosa Maria da Silva

INTRODUÇAO

A temática das identidades e relações étnico-raciais, especialmente quanto às 
populações afrodescendentes e indígenas, no âmbito das instituições educacionais 
e em suas relações com as comunidades interna e externa tem recebido um olhar 
de atenção na esfera das pesquisas científico- acadêmicas. Tais instituições buscam, 
por meio de alguns setores e núcleos de estudo auxiliar na implementação das 
leis que estabelecem a cultura afro-brasileira e indígena como pontos de estudo 
e atividades no currículo escolar, bem como desenvolver projetos de valorização 
e reconhecimento dos sujeitos negros e indígenas no contexto dos campi. Nesse 
contexto, esta proposta versa sobre as leis que balizam as ações afirmativas refe-
rentes às identidades étnico-racial para conhecimento e valorização da história dos 
povos africanos e indígenas, de suas culturas na constituição histórica e cultural do 
país e do município em que se localiza a instituição de ensino.

Na primeira etapa da pesquisa, fizemos referência aos movimentos sociais ne-
gros que lutam contra o racismo, a discriminação e o preconceito, os quais recaem 
sobre a população negra no Brasil. Apontaremos algumas de suas reivindicações 
como a criação de políticas públicas que atendessem as demandas específicas 
nas suas questões sociais, étnicas, econômicas regionais e nacionais, as chamadas 
Ações Afirmativas. Na segunda parte do texto, discorremos sobre as ações afirma-
tivas que se tornaram leis como a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, que exigiu 
a inclusão nos currículos dos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indíge-
na” e a Lei nº 12.711/2012, de 29 de agosto de 2012, que determina a reserva de 
vagas nos processos seletivos para pretos, pardos e indígenas. Ao final, apresen-
tamos o Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM, cujo Núcleo de Estudos dos 
Afrodescendentes e Indígenas (NEABI) auxilia a implantação de ações afirmativas 
referentes à identidade étnico-racial de negros, afrodescendentes e indígenas como 
o objetivo visem promover a inclusão escolar.

APORTE TEÓRICO

Uma das definições de movimentos sociais é que são grupos organi-
zados que promovem ações coletivas com o intuito de alcançar mudanças so-
ciais, conforme seus valores e ideologias dentro de um determinado contexto de 
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tensões sociais. Estas ações coletivas podem levar a mudanças, transições e até 
mesmo transformar a realidade hostil imposta a determinado grupo étnico ou 
de classe social. Segundo Barbosa (2018, p. 24), “... todos os movimentos sociais 
tornam- se porta-vozes de um agrupamento de pessoas que se encontram numa 
mesma situação, seja social, econômica, política, religiosa, étnica, gênero, entre 
outras”. No Brasil, com intuito de lutar contra o racismo, o preconceito, diminuir 
as desigualdades sociais e promover a inclusão da população negra na socieda-
de, alguns movimentos sociais negros passaram a reivindicar políticas públicas 
que atendessem as demandas específicas nas questões sociais, étnicas, econômi-
cas regionais e nacionais. (BARBOSA, 2018).

Num plano geral, denominam-se ações afirmativas as políticas 
focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencen-
tes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão econômica 
no passado ou no presente. Desse modo, trata-se de medidas 
que tem como objetivo combater discriminações étnicas, raciais, 
religiosas, de gênero ou de casta e ainda aquelas que tenham 
caráter regional no sentido de combater o desequilibro em uma 
dada nação, aumentando assim a participação dos segmentos 
sociais considerados minorias no processo político, no acesso à 
educação. Saúde, emprego, bens materiais, redes de proteção 
social e com conhecimento cultural. (BARBOSA, 2018, p.16)

O movimento social negro contemporâneo surgiu na década de 1970 
e buscou na história a chave para entender a realidade da população negra no 
Brasil. Surgindo assim a necessidade de negar a história oficial e construir uma 
nova interpretação da trajetória histórica dos negros. Enquanto sujeito político 
o movimento tem sido o responsável pelo reconhecimento geral do direito a 
educação, o questionamento da forma como a população negra e apresentada 
nos materiais didáticos e o direito a viver sua diferença. Segundo Gomes (2011, 
p.137), “... a comunidade negra organizada não busca uma democracia abstrata, 
uma cidadania para poucos, mas, sim, uma igualdade e uma cidadania reais, que 
considerem o direito a diferença”. O movimento apresenta um projeto educa-
cional cujo saber é construído numa perspectiva de valorização e reconhecimen-
to do Outro que tem sua cultura e sua identidade que devem ser respeitadas 
nos currículos escolares e no cotidiano escolar. Uma das estratégias de luta e 
reivindicação é a implantação de políticas de correção das desigualdades sociais, 
as chamadas ações afirmativas.

Dentre as ações afirmativas, destacamos a criação de duas leis: a Lei nº 11.645, 
de 10 de março de 2008, e a Lei nº 12.711/2012, de 29 de agosto de 2012. A pri-
meira institui a obrigatoriedade de incluir nos currículos dos estabelecimentos de 
ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados a temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, pautada na construção da cidadania por meio 
da valorização da identidade étnico-racial, principalmente de negros, afrodescen-
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dentes e indígenas; devendo organizar atividades que contemplem os diversos 
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasi-
leira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África 
e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil. Já a segunda é 
conhecida também como a lei das cotas, pois, em seu texto, veio regulamentar nas 
instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação, 
determinando que 50% destas são destinadas para os cursos de graduação, ensino 
técnico e nível médio por curso e turno sejam reservadas vagas para alunos oriun-
dos de famílias com renda baixa e que tenham cursado todo o ensino médio em es-
colas públicas. Sendo que, dentre estas vagas, deve-se reservar um percentual para 
os alunos autodeclarados pretos, pardos, indígenas e por pessoas com deficiência. 
O Instituto Federal do Triângulo Mineiro - IFTM faz uso destas legislações para or-
ganizar seus currículos escolares e a oferta de vagas em seus cursos.

O IFTM foi fundado em 1953 com curso técnico de nível médio e recebeu ini-
cialmente o nome de Centro de Treinamento em Economia Doméstica e Rural. Em 
1979, recebeu a designação de Escola Agrotécnica Federal de Uberaba que, a partir 
de 2002, foi transformada em Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba 
– CEFET, a partir do qual foram criados os primeiros cursos superiores na moda-
lidade de tecnologia. Em 2008, pela lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, o 
centro passa a ser conhecido como Instituto Federal do Triângulo Mineiro – IFTM, 
que oferece cursos técnicos integrado ao ensino médio e concomitante, bacharela-
dos, licenciaturas e pós-graduações Stricto e Lato Sensu. Ele possui sete campi, dois 
campi avançados e três polos presenciais, além da reitoria (IFTM, 2019).

No edital de seleção para o ingresso de alunos - IFTM, no ano de 2019, foram 
reservadas 50% das vagas para atender a demanda social sendo assim distribuídos 
em quatro grupos de concorrência de acordo com a legislação vigente. No grupo 1, 
estão candidatos de renda baixa, ou seja, com renda familiar bruta mensal igual ou 
menor que 1,5 salários mínimos, que estudaram todos os anos a etapa anterior em 
escola pública (ensino fundamental ou médio, de acordo com o Edital e com o cur-
so escolhido). No grupo 2, estão a candidatos de baixa renda, que se autodeclaram 
pretos, pardos ou indígenas e que estudaram  todos  os  anos  da  etapa anterior  
em escola pública (fundamental ou médio, de acordo com o Edital e com o curso 
escolhido). No Grupo 3 estão os alunos quem estudaram todos os anos da etapa 
anterior em escola pública de ensino fundamental ou médio, não sendo necessá-
rio comprovar renda. E, finalmente, o grupo 4 – é o grupo da “Ampla Concorrên-
cia. Como forma de promover e assegurar a implantação de ações e políticas que 
promovam a inclusão, ocorreu no IFTM, em 2012, a criação do Núcleo de Estudos 
Afro-Brasileiros e Indígenas - NEABI (IFTM, 2019).

O NEABI conta com um núcleo em cada campus composto por professores, alu-
nos, técnicos administrativos e comunidade externa. Os NEABIs trabalham em par-
ceria com os setores pedagógicos promovendo ações de implementação da Lei de 
Africanidades e integram as comissões de heteroindetificação quando do ingresso 
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dos estudantes. Os princípios norteadores do NEABIs são: respeito à diversidade 
etnorracial, democratização das relações etnorraciais e proteção de direitos de 
pessoas e grupos étnicos atingidos por atos discriminatórios. Entre suas finalidade 
podemos destacar a asseguração da implantação da Lei nº 11.645, de 10 de mar-
ço de 2008, a organização de atividades que contemplam os diversos aspectos da 
história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos os negros e os povos indígenas no Brasil, promover ativi-
dades de extensão como cursos, seminários, palestras conferências e atividades ar-
tístico-culturais voltadas para formação, assessorar os docentes na busca de meto-
dologias de ensino-aprendizagem relacionadas à temática da diversidade. As ações 
dos NEABIs buscam assim promover a inclusão escolar pautada na valorização da 
identidade étnico- racial de negros, afrodescendentes e indígenas (IFTM, 2019).

A resposta ao questionamento há pouco expresso parece óbvia: 
a escola não estava interessada em realçar as diferenças raciais 
existentes entre os alunos, mas, ao contrário, em homogenei-
zá-las, bem como a todos os demais traços distintivos. O fato de 
que, desde a sua concepção, a educação estivesse orientada a 
disseminar valores eurocêntricos e que a escola tivesse a fun-
ção central de veiculá-los como universais levava esta instituição 
a ignorar as diferenças para que a ação pedagógica aparecesse 
neutra, desvinculada de qualquer sistema de referência. (FRAN-
CO, 2011, p. 237)

Nesse sentido, a escola desde sua concepção no Brasil vem provendo um pro-
cesso de exclusão de determinados grupos sociais, visto que ela dissemina os valo-
res eurocêntricos, utilizando o critério de adequar os alunos aos valores, modelos 
e conhecimentos da branquitude e da civilização europeia, tida como superior. Ao 
mesmo tempo, percebe-se a inferiorização da cultura, dos conhecimentos e da his-
tória dos povos negros e indígenas. Nesse processo de inferiorização, os negros e os 
índios são comumente apresentados nos materiais didáticos de forma depreciativa, 
maligna, folclórica, bem diferente do que se espera de uma educação inclusiva. 
Porquanto, educação inclusiva é aquela que valoriza as experiências individuais 
e coletivas aprendidas pelos alunos, seus hábitos de linguagem, identidade, sua 
ancestralidade (FRANCO, 2011).

Inclusão escolar é um modo de organização escolar em função das espeficidades 
dos alunos é criar uma escola onde ninguém fica de fora, todos são chamados a 
dar sua colaboração, onde as diferenças são valorizadas e aceitas. Incluir e saber e 
apreciar a diversidade humana, onde não haja lugar para preconceitos, racismo ou 
discriminação. Segundo Montoan (2006, p. 9), “um projeto educacional inclusivo é 
fruto do exercício diário da cooperação e da fraternidade, do reconhecimento e do 
valor das diferenças, o que não exclui a interação com o universo do conhecimento 
em suas diferentes áreas”.
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PROBLEMA DE PESQUISA

No IFTM Campus Uberaba, ocorrem ações promovidas pelo Núcleo de Estudos 
Afro- Brasileiros e Indígenas – NEAB que é um núcleo de apoio aos alunos e docen-
tes nas questões relacionadas a valorização da identidade étnico-racial de negros, 
afrodescendentes e indígenas que englobem assuntos relacionados a processos 
de inclusão escolar, promovendo a uma inclusão escolar. Nesse caminho, questio-
namos: quais têm sido as ações promovidas por este núcleo? E quais têm sido os 
resultados obtidos?

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa/ estudo de caso que está sendo realizada 
desde março de 2019 e tem como previsão de término março 2022. Esta pesquisa 
está dividida metodologicamente nas seguintes etapas: a primeira, já concluída, 
conta do embasamento teórico, feito a partir do levantamento de trabalhos de au-
tores que abordam o mesmo tema em seus estudos: livros, teses, dissertações, ar-
tigos, palestras e sites especializados; a segunda será seleção e recrutamento dos 
indivíduos para participar desta investigação (26 discentes, 10 docentes, 04 servi-
dores do setor pedagógico e 04 servidores integrantes do NEABI); a terceira serão 
realizadas a coleta e análise dos instrumentos: observação em campo e construção 
de diário, aplicação de entrevistas semiestruturada aos servidores e questionários 
aos alunos; na quarta, análise de documentos referentes ou produzidos pelo NE-
ABI: cartas, atas, artigos, regulamento; na quinta e última etapa, realizar-se-á a 
confecção de artigos.

RESULTADOS PARCIAIS E ANÁLISE

Na primeira etapa da pesquisa, obtivemos os seguintes resultados parciais e 
análises:

a. os movimentos sociais negros promovem ações coletivas que de-
sempenham um papel fundamental na aprovação de políticas públicas 
para atender a necessidades da comunidade negra no Brasil;
b. as políticas públicas que atendem a população negra e indígena são 
conhecidas como ações afirmativas. Uma das ações afirmativa pode ser 
a criação de leis;
c. as ações afirmativas de destaque são: a Lei nº 11.645, de 10 de março 
de 2008 que institui a obrigatoriedade de incluir nos currículos dos esta-
belecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e pri-
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vados a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” é a Lei 
nº 12.711/2012, de 29 de agosto de 2012, conhecida também com a lei 
das cotas;
d. o Instituto Federal do Triângulo Mineiro- IFTM faz uso destas legis-
lações para organizar seus currículos escolares e ofertar de vagas em 
seus cursos. Todas estas ações visam fazer do IFTM uma escola inclusiva, 
onde não haja espaço para preconceito, discriminação e racismo;
e. o NEABI organizou e realizou ações no período de março de 2019 
a março de 2020, cujas principais atividades foram: cine cultura, expo-
sição de arte indígena e africana, participação nas bancas de heteroi-
dentificação, palestras e lives sobre temas como: ativismo negro, cotas 
raciais, cultura indígena, povos indígenas e meio ambiente, exposição 
de artefatos indígenas, roda de conversa.

CONSIDERAÇÕES

Os movimentos sociais negros vêm se organizando politicamente ao longo do 
tempo e exigindo das autoridades a criação de políticas públicas que atendam a co-
munidade negra e indígena que, historicamente, sofrem com o preconceito, dis-
criminação e racismo. Uma das importantes conquistas do movimento negro foi a 
criação de uma pauta de reivindicações com diversas Ações Afirmativas, em que as 
principais aprovadas foram: a lei de cotas e a lei que obrigada o estudo da cultura 
afro e indígena nas escolas. Estas duas leis são importantes porque uma assegura o 
ingresso destas comunidades ao ensino e outra permite que a história do povo ne-
gro e indígena, que foi silenciada por séculos, seja revelada. Para assegurar a divul-
gação da lei, foram criados na rede federal de ensino os NEABIs, tratando-se de uma 
iniciativa política, pedagógica institucional, cujo intuito é valorizar as diferentes 
manifestações culturais de etnias e segmentos sociais, além de preservar o direito 
à diversidade. Assim, o NEABI-IFTM tem, por meio de diversas atividades e ações, 
colaborando na construção de um ambiente e escolar mais inclusivo.
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O PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO 
NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NA UFGD:  
A QUESTÃO PROCEDIMENTAL
Aline Anjos da Rosa 
Eugenia Portela de Siqueira Marques

INTRODUÇÃO

A educação superior brasileira desde o início dos anos 2000 coloca em prática as 
ações afirmativas para ingresso na graduação. Posteriormente, se estendeu para os 
concursos públicos e hoje abrange estágios e a pós-graduação na esfera municipal, 
estadual e federal. As ações afirmativas são formas que uma política pública pode 
ser materializada visando à resolução de um problema coletivamente relevante. 
No Brasil, as ações afirmativas ficaram mais conhecidas como [..] sistema de cotas, 
que consistem estabelecer um determinado número ou percentual a ser ocupado 
em área específica por grupo(s) definido(s), o que pode ocorrer de maneira pro-
porcional ou não, e de forma mais ou menos flexível. (MOEHLECKE, 2002, p.199). 
Pautada pelo Movimento Negro, que desde a década de 1930 vem propondo ao 
governo brasileiro que adotem medidas para promoção da população negra, espe-
cialmente no campo da educação e do trabalho. Atualmente as ações afirmativas é 
uma realidade na maioria das instituições públicas de ensino superior.

Após um intenso debate midiático, a formulação e a implementação de proje-
tos de leis no Poder Legislativo, o julgamento acerca da constitucionalidade das 
cotas com recorte racial no Supremo Tribunal Federal e a homologação das leis no 
poder Executivo nº 12.711/2012 e n° 12990/2014, vislumbrava-se que após essa 
luta histórica, haveria um incremento no número de estudantes negros e indígenas 
ocupando os bancos das universidades, especialmente nos cursos mais concorri-
dos. Entretanto o que se presenciou não foi bem isso. Pessoas não negras passa-
ram a se autodeclarar pardas sem serem lidas racialmente como pessoas negras.

Na regulamentação da Lei 12.711/2012 não há previsto textualmente a existên-
cia da averiguação da autodeclaração. O legislador não previu nenhum mecanis-
mo. Entretanto, previu que a prestação de informação falsa pelo estudante poderá 
ensejar o cancelamento de sua matrícula.

Parcela das gestões das universidades ficou inerte diante dessa situação se abs-
tendo da responsabilidade procedimental acerca da autodeclaração preenchida. 
Como bem pontua Nunes (2018), essa ação “ [...] reedita as tensões de uma so-
ciedade fortemente racializada  que se  esconde em discursos de democracia ra-
cial ou de uma insustentável dúvida de quem é negro/a  no Brasil” (p.12). Nesse 
sentido, em 2016 o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), provocado 
pelo Movimento Negro, já chamava a atenção dos procuradores públicos acerca da 
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necessidade da administração pública tomar alguma medida quanto a omissão na 
fiscalização do sistema de cotas por parte dos agentes públicos. Tal omissão pode-
ria se configurar em ato de improbidade administrativa por desvio de finalidade da 
política de cotas. Nesse documento ficou registrado que a “[...] a autodeclaração 
não é critério absoluto de definição da pertença étnico- racial de um indivíduo, 
devendo, notadamente no caso da política de cotas ser complementado por meca-
nismos heterônomos de verificação de autenticidade das informações declaradas” 
(CNMP, 2016, p.4)

Em 10 de agosto de 2016 a Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Tra-
balho no Serviço Público, publica Orientação Normativa nº 3, que dispõe sobre re-
gras de aferição da veracidade da autodeclaração prestada  por  candidatos  negros  
para  fins  do disposto  na  Lei  nº 12.990, de 9 de junho de 2014. A publicação desta 
portaria desencadeou a necessidade de formação e implantação de uma comissão 
para verificação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos autode-
clarados negros que efetuaram a inscrição para concorrer as vagas em concursos 
públicos. Em 2018 essa instrução foi reformulada e uma nova portaria normativa 
foi publicada. A Portaria Normativa nº  4,  de  6  de abril  de  2018, traz mais infor-
mações como o número de componentes, a necessidade de registros, procedimen-
to do recurso, dando mais padronização e respaldo para a atuação da comissão. É 
essa Portaria Normativa que adota o termo “heteroidentificação”, já utilizado pelo 
IBGE, em seus textos sobre classificação racial no Brasil, contribuindo para consa-
grar e popularizar o uso do termo. Importante frisar que essa orientação apenas 
se aplicou de forma obrigatória nos concursos públicos, mas foi considerado um 
avanço e vem servindo de referência na graduação.

Após diversas denúncias via Ouvidoria das universidades que ocorreram por 
meio de Coletivos Negros, e ou de forma individual acerca das fraudes das au-
todeclarações preenchidas, as disputas judiciais, as instaurações de investigações 
(processo administrativos, sindicâncias) acerca da veracidade da autodeclação pre-
enchida, as instituições, por pressão, tiveram que criar medida de controle acerca 
da autodeclaração. A emissão de um ofício do Ministério Público para que as insti-
tuições federais de ensino que ainda não tivessem criados suas comissões, adotas-
sem providências para realização de verificação da veracidade das autodeclarações 
prestadas em decorrência do Art. 3º da Lei 12.711/2012, colocou um ponto final 
nas gestões que ainda apresentavam alguma resistência. Essas comissões ganha-
ram diversas denominações e passaram a ser prévias, obrigatórias e complemen-
tares para todos os candidatos convocados para matrícula em vagas reservadas 
para negros (pretos e pardos) em processos seletivos de ingresso nos cursos de 
graduação instituições federais que hoje são abarcadas pela Lei 12.711/2012.

Foram realizados diversos encontros, seminários que discutiram o papel da co-
missão, os critérios adotados, os caminhos de sua implementação. Entre os docu-
mentos hoje sistematizados
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acerca do tema temos o livro em formato de ebook denominado “Heteroiden-
tificação e cotas raciais: dúvidas, metodologias e procedimentos” publicados em 
2018 que serve de referência diante desse novo desafio. A Revista da Associação 
Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) elaborou um dossiê publicado em 2019 
acerca das experiências de comissões de algumas universidades brasileiras. O dos-
siê denominado "A importância das Comissões de Heteroidentificação para a ga-
rantia das Ações Afirmativas destinadas aos Negros e Negras nas Universidades 
Públicas Brasileiras", aborda o relato da formulação, os embates e implementação 
das comissões de heteroidentificação na UFOP, UFU, UFGD, UFMS, UFRB, UFSC e 
UFPEL.

Esse trabalho é um relato de experiência na Universidade Federal da Grande do 
Dourados (UFGD), localizada na cidade de Dourados no estado do Mato Grosso do 
Sul, no que tange a questão procedimental que a instituição adotou. Selecionaram-
-se os desafios iniciais que a comissão da UFGD enfrentou para a formulação de sua 
comissão. Três aspectos serão aqui apresentados acerca dos caminhos para a for-
mulação e implementação de uma comissão: a) realização da captação e formação 
dos membros; b) aprovação e regulamentação do procedimento de heteroidenti-
ficação, c) formulação dos documentos para uso da comissão. Aqui iremos relatar 
como foi realizado na UFGD, podendo ser tomado como referência. Não temos a 
intenção de propor modelos fixos a serem replicados em outras instituições.

1. REALIZAÇÃO DA CAPTAÇÃO E FORMAÇÃO DE PESSOAS

Buscar pessoas interessadas em atuar na comissão é um dos desafios. Como já 
explorado pelos sociólogos, Roger Bastide e Florestan Fernandes, nós brasileiros 
temos preconceito de ter preconceito e o racismo é ainda um tabu. Como explana 
Djamila Ribeiro (2019) a suposta harmonia entre negros e brancos traduzida na 
miscigenação e na ausência de leis segregadoras explícitas no Brasil, a semelhança 
dos EUA e África do Sul, nos faz cair no equívoco de que  não somos um país racista. 
Nesse sentido, são poucos os servidores que se dispõem em atuar na comissão e 
que possua uma compreensão das relações raciais no contexto brasileiro.

No caso da UFGD, parcela dos membros da comissão foi captado entre os mem-
bros do conselho gestor do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB) da institui-
ção. Também foi estendido o convite a membros pertencentes aos diferentes seg-
mentos da comunidade universitária e/ou da sociedade civil. O convite é realizado 
a pessoas que possuem conhecimento e interesse na temática das relações étnico-
-raciais: Pesquisadores de pós- graduação da área de Educação, Sociologia e Direito 
que investigam principalmente a implementação das ações afirmativas e da Lei nº 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Essas pessoas têm know 
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how acerca do estudo das relações raciais. Também foram convidados membros 
atuantes em outras comissões como da Universidade Estadual do Mato Grosso do 
Sul (UEMS). Militantes de movimento negro e membros de conselho da temática 
atuantes na região também podem ser convidados.

Outra fonte de captação de pessoas que atuam na comissão são os servidores 
que ingressaram por meio de reserva de vagas para autodeclarados negros/as na 
instituição pela Lei 12.990/2014. Também foi formulado um curso de capacitação 
ofertado pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP) aos técnicos adminis-
trativos em educação denominado Racismo e Ações Afirmativas no Ensino Superior 
ministrado pelo docente que investiga e orienta pesquisas sobre ações afirmativas 
na UFGD. A comissão também promove suas próprias formações, como a oficina 
“Introdução a procedimentos práticos de heteroidentificação fenotípica de pesso-
as negras”. Registramos que a comissão optou por não incluir discentes da gradu-
ação na comissão.

2. REALIZAR A FORMULAÇÃO DAS NORMAS INTERNAS E 
TRAMITAÇÃO

É imprescindível que existe uma regulamentação aprovada, preferencialmente 
nos órgãos superiores deliberativos da instituição, como o Conselho Universitário. 
Sem esse documento, pode ocorrer o questionamento acerca do papel da comis-
são, principalmente quando a autodeclaração dos convocados não é confirmada 
pela comissão, e em alguns casos, a Defensoria Pública é acionada. O Judiciário 
não irá questionar o procedimento em si, mas se o processo foi realizado de forma 
legal.

No caso da UFGD foi aprovada a Resolução no Conselho Universitário (COUNI) 
54/2019, em 25 de abril de 2019. A resolução utilizou como referência a Portaria 
normativa  nº  4, de 6 de abril de 2018, que Regulamenta o procedimento  de  
heteroidentificação  complementar à autodeclaração dos candidatos negros, para 
fins de preenchimento das vagas reservadas nos concursos públicos federais, nos 
termos da Lei n°12.990, de 9 de junho de 2014.

Nesta resolução houve definiu-se que o “procedimento para a heteroidentifi-
cação é prévio, obrigatório e complementar para todos os candidatos convocados 
para matrícula em vagas reservadas para negros (pretos e pardos) em processos 
seletivos de ingresso nos cursos de graduação e pós-graduação da UFGD que se 
autodeclaram como negros (pretos ou pardos), nas condições estabelecidas na le-
gislação e no edital de cada processo seletivo (UFGD, 2019). Também se registra o 
que entende por negro (a pessoa preta e parda), utilizado pelo IBGE e previsto no 
Estatuto de Igualdade Racial. Foi definido o que é heteroidentificação no texto da 
resolução: o procedimento de identificação realizado por terceiros e complemen-
tar à autodeclaração de negro (preto ou pardo) feita prévia e expressamente pelo 
candidato optante por concorrer a vagas reservadas para negros (UFGD, 2019). 
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A composição da comissão é do mínimo 5 membros e a deliberação ocorre por 
maioria. Somente são admitidos a realização de procedimentos exclusivamente 
por meio de aferição visual e presencial. É considerado o seguinte conjunto de 
caraterísticas fenotípicas de pessoa negra: cor da pele (preta ou parda): aspecto 
de cabelo; aspecto do nariz e aspecto dos lábios. É registrado na resolução que 
[...] não serão considerados, quaisquer relatos, registros ou documentos pretéritos 
eventualmente apresentados pelo candidato ou seu representante legal, inclusive 
imagem e certidões referentes à confirmação em procedimentos de heteroidenti-
ficação realizados em processos seletivos anteriores (UFGD, 2019).

Informar também como funcionará a instância recursal é imprescindível. As 
questões centrais deste documento devem estar elencadas no Edital de abertura 
do Processo Seletivo de graduação e no Termo de Adesão ao SISU. Essa resolução 
também deve ser postada na página do processo seletivo e na página das normas 
de graduação da instituição atendendo o princípio da publicidade. Enfatiza-se que 
a existência desse documento auxilia a administração no momento de responder 
mandados de segurança que os convocados podem ingressar via Defensoria Públi-
ca, quando ocorre não confirmação da autodeclaração.

3. FORMULAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Dois documentos no mínimo devem ser formulados pela comissão. O primei-
ro, o formulário de uso exclusivo denominado de parecer motivado que deve ser 
de uso exclusivo da comissão. Consideremos que as seguintes informações devem 
constar: identificação do convocado/a, curso, processo, a referência de regula-
mentos e normas da instituição no qual prevê a existência do procedimento, a 
decisão da comissão (confirmar ou não confirmar a autodeclaração) e a fundamen-
tação. É a partir desse documento que será produzida a decisão para ser entregue 
ao convocado de forma presencial ou por meio de edital específico. No documento 
da decisão/declaração deve constar o nome do convocado/a curso e processo sele-
tivo, a decisão (confirmar a autodeclaração de pessoa negra (preta/parda) ou não 
confirmar a autodeclaração de pessoa negra (preta/parda). Posteriormente deve 
constar um campo em que conste a fundamentação da decisão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a recomendação do Ministério Público para que a instituições 
adotassem as comissões, proposto pelo Movimento Negro, gerou a necessidade de 
uma normatização acerca do procedimento de heteroidentificação nas instituições 
após a ocorrência de fraudes.

Um dos gargalos para realização de comissão é encontrar pessoas que possuem 
a compreensão das relações raciais no contexto brasileiro e dispostas a atuar já 
que em muitas instituições o trabalho não é remunerado.
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A necessidade de regulamentar a existência da comissão é primordial. Tal me-
dida deve ser apreciada pelo conselho superior da instituição. Este documento visa 
garantir a efetividade e dar legalidade aos atos da comissão.

O rito procedimental está longe de ser linear e existente uma diversidade de ex-
periências nas instituições federais e estaduais (NUNES, 2018). Essa normatização 
hoje é o que vem garantindo o respaldo das decisões da comissão, principalmente 
quando ocorre judicialização. A falta de previsão de procedimentos claros nos de-
cretos e normativas que regulamentam a Lei 12711/2012 e denúncias de fraudes 
ensejam ações judiciais.

Assim é necessária a apresentação de diretrizes para edição de Instrução 
Normativa ou orientação normativa semelhante à Lei 129. 90/2014 para a Lei 
12.711/2012 que regulamente a confirmação da autodeclaração. Tal medida au-
xilia para que não se coloque em cheque o projeto afirmativo conquistado nas 
últimas décadas, a fim de evitar tentativas de fraudes e autoatribuição identitária 
equivocada.
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AFROBEGES PASSAM 
NA COMISSÃO DAS COTAS?
Gabriela Machado Bacelar Rodrigues

INTRODUÇÃO

A democracia racial é um tema insistente. Não é para menos, esse é o mito 
fundador da nação brasileira. Os verdadeiros brasileiros, para Darcy Ribeiro, eram 
os filhos das misturas inter- raciais, os “protobrasileiros” (RIBEIRO, 1995). Qual a 
cor desse povo? O autor responde que no processo de mistura, brancos e pretos 
teriam a pele amorenada. Nesse sentido, do ponto de vista da democracia racial, 
não existe separação de cor no Brasil, todos são brasileiros. É por isso que desde 
sua origem, os movimentos negros são atacados por criarem uma situação de acir-
ramento racial onde supostamente não existiria.

A ideologia racial leva os brasileiros a acreditar que as distin-
ções raciais não são importantes e a interpretar experiências de 
discriminação como sendo resultantes das diferenças entre as 
classes sociais e não decorrentes da raça. Para os poucos negros 
de classe média, as explicações sociais da condição  dos negros 
são especialmente insuficientes, porque eles continuam a sofrer 
discriminação e não encontram uma saída real do estigma social 
da raça. Através de dura experiência, eles descobrem que a raça 
é importante, uma vez que a classe social não pode explicar o 
tratamento social que recebem. (TELLES, 2003, p. 305)

Na Bahia a crítica ao movimento negro foi ainda mais evidente. Isso porque 
tendo as regiões Sul e Sudeste uma relação maior entre bancos e negros, justificar-
-se-ia em algum grau, nessas regiões, o surgimento de organizações negras, com 
à ideia de que lá, os conflitos raciais seriam maiores. Na Bahia, com proporções 
tão grandes de pretos e mestiços, a luta antirracista não faria sentido. A nota que 
segue é exemplar, ela foi vinculada no jornal A Tarde e data de 1975. Retiramo-la 
do livro escrito pelo Movimento Negro Unificado (1988) em razão dos dez anos de 
organização.

Bloco racista, nota destoante
Conduzindo cartazes onde se liam inscrições tais como: “Mundo 
Negro”, “Black Power”, “Negro para Você”, etc., o Bloco Ilê Aiyê, 
apelidado de “Bloco do Racismo”, proporcionou um feio espe-
táculo neste carnaval. Além da imprópria exploração do tema e 
da imitação norte-americana, revelando uma enorme falta de 
imaginação, uma vez que em nosso país existe uma infinidade 
de motivos a serem explorados, os integrantes do “Ilê Aiyê” – 
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todos de cor – chegaram até a gozação dos brancos e das demais 
pessoas que os observavam do palanque oficial. Pela própria 
proibição existente no país contra o racismo é de esperar que os 
integrantes do “Ilê” voltem de outra maneira no próximo ano, e 
usem em outra forma a natural liberação do instinto caracterís-
tica do Carnaval. Não temos felizmente problema racial. Esta é 
uma das grandes felicidades do povo brasileiro. A harmonia que 
reina entre as parcelas provenientes das diferentes etnias, cons-
titui, está claro, um dos motivos de inconformidade dos agentes 
de irritação que bem gostariam de somar aos propósitos da luta 
de classes o espetáculo da luta de raças. Mas, isto no Brasil, eles 
não conseguem. E sempre que põem o rabo de fora denunciam 
a origem ideológica a que estão ligados. É muito difícil que acon-
teça diferentemente com estes mocinhos do Ilê Aiye (p. 10).

Quem acompanha o trabalho de implementação das políticas afirmativas ob-
servará coincidência de discursos entre a nota do jornal A Tarde e o que se lança 
contra as cotas. A democracia racial não é assunto superado.

Em 2000 foi publicado na revista científica “Ciência Hoje” o “Retrato molecular 
do Brasil”. Esse trabalho consistiu numa pesquisa genética de homens brancos das 
quatro macrorregiões brasileiras (sul, sudeste, norte e nordeste). Santos e Maio 
(2008) classificam como “calorosa” a recepção que o estudo teve em diversos cír-
culos do país. Eles provaram que esses homens brancos tinham uma diversidade 
genética muito ampla, e em grande proporção de origem africana.

Um articulista da Folha de S. Paulo, Elio Gaspari (2000, p. 14), 
referiu-se ao trabalho como “um artigo fenomenal, [...] uma 
verdadeira aula, motivo de orgulho para a ciência brasileira”. 
Escreveu também: “É a comprovação científica daquilo que Gil-
berto Freyre formulou em termos sociológicos”, referindo-se à 
magnitude da mestiçagem no Brasil – “Há mais gente com um 
pé na cozinha do que com os dois na sala”, expressão inclusive 
utilizada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso quando 
em campanha em meados da década de 1990. (p. 87)

“Casa Grande e Senzala” foi publicado pela primeira vez na década de 30, o 
“Retrato Molecular” nos anos 2000. No meio tempo entre os dois, nossa história 
registra a onda de pesquisas que, principalmente a partir da década de 50 com o 
apoio da UNESCO, começaram a desenvolver no Brasil outra abordagem sobre as 
relações raciais do país: o entendimento de que o racismo é uma prática presente 
e extensa na sociabilidade brasileira.

Essas pesquisas mostraram, principalmente através de metodologias quantita-
tivas, que pessoas racializadas, tenham elas a autodeclaração de pretas, caboclas 
ou morenas, eram aquelas que apresentavam os piores registros nos indicadores 
sociais, com menor escolaridade, renda e inserção no mercado de trabalho. En-
tre elas e o grupo branco existiria um grande grau de desnivelamento, a partir do 
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qual os brancos estariam melhor expressos nesses mesmos indicadores. (CAMPOS, 
2013).

A formalização acadêmica sobre a existência do racismo no Brasil e a admissão 
pública de lideranças políticas a respeito disso, permite que os movimentos sociais 
negros e os pesquisadores reivindiquem a “raça” para demarcar as diferenças en-
tre negros e brancos.

O argumento é claro: mesmo esvaziada do conteúdo biológico que era susten-
tado pelas teorias racialistas formuladas até o século XIX, a “raça” é um fator que 
organiza a sociedade, seus recursos, a ocupação das cidades ou a economia, por 
exemplo. Dito isso, a raça existe sociologicamente porque existe racismo.

EXISTEM NEGROS E BRANCOS, OU SÓ MESTIÇOS NO BRASIL?

Ocorre-nos comentar, para a finalidade que temos aqui, pelo menos duas for-
mas de compreendermos a raça, seja pelo critério genético, como ocorre nos Es-
tados Unidos ou pelo critério fenotípico, referente a realidade brasileira. Os esta-
dunidenses recorrem à regra da hipodescendência (ou menor descendência) para 
estabelecer o pertencimento racial do indivíduo, conhecida também como regra 
da gota de sangue. Isso estabelece que ter um parente negro tornará o indivíduo 
negro também.

No Brasil o parentesco não determina pertencimento racial, mas a aparência. 
Aliás, Edward Telles nos faz uma provocação interessante. Se a regra da gota de 
sangue existisse aqui, seria uma regra invertida: “[...] uma gota de sangue branco 
seria suficiente para evitar a classificação de alguém como negro”. (TELLES, 2003, 
p. 110)

O critério brasileiro é fenotípico, melanodérmico. Uma tez branca faz do indiví-
duo branco, mesmo que seu pai ou sua mãe seja uma pessoa negra. Isso marca um 
sistema complexo, que admite amplas práticas de mestiçagem e ao mesmo tempo 
racismo. Permite ainda o que Telles (2003) chama de “relações horizontais” como, 
por exemplo, relações de amizade e casamento, e ainda assim, dentro do mesmo 
seio dessas relações inter-raciais, discriminação e discursos como “limpar a barri-
ga”. “Os Estados Unidos têm muito o que aprender sobre como não ser obcecado 
com a cor da pele, a partir das experiências do Brasil, e que isso não impede o ra-
cismo” (TELLES, 2003, p. 282).

Nos Estados Unidos e no Brasil as ações afirmativas são políticas públicas de-
mandadas pelos movimentos negros, engatilhadas pelo argumento da reparação. 
Na medida em que as desigualdades entre brancos e negros não são superadas 
pelo avanço da modernidade ou do capitalismo, como prometia autores como Fer-
nando Henrique Cardoso, é necessário promover condições para que a população 
negra alcance lugar nas Universidades e nos postos de trabalho. Edward Telles nos 
escreve sobre a trajetória dos movimentos negros na implementação de políticas 
públicas de combate ao racismo e de ações afirmativas. As cotas nas Universidades 
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públicas, embora datem de cerca de 20 anos pra cá, são antecedidas por esforços 
muito mais antigos, a exemplo da Convenção 111 das Nações Unidas, assinada pelo 
Brasil em 1965, “que determina a promoção de minorias étnicas e raciais no que 
concernem a empregos, [embora] ninguém [esperasse] que tais políticas fossem de 
fato implementadas.” (TELLES, 2003, p. 272).

Admitir desigualdades sociais de critério racial foi difícil para as lideranças polí-
ticas da nossa história, e transpor o discurso antirracista para a prática é ainda mais 
delicado. Quando as políticas públicas não são avaliadas, ajustadas e monitoradas, 
são produzidas para não servirem. Com isso iniciamos a discussão de um meca-
nismo recente que tem sido inserido nos programas de cotas das Universidades e 
concursos públicos, as comissões de heteroidentificação. Elas surgem justamente 
como consequência da avaliação de que, cotas por si só não garantem aos negros 
essas vagas, tendo em vista o número crescente de denúncias de fraudes nesse 
sistema. São, nesse sentido, parte desse processo de monitoramento, avaliação e 
ajuste de políticas públicas.

As fraudes no sistema de cotas consistem em sujeitos brancos que se declaram 
negros para usufruir de um direito que não lhes pertence.

“Escurecer” a própria identificação para se beneficiar da ação 
afirmativa é uma alternativa clara para muitos brasileiros. Como 
o sistema brasileiro é baseado na aparência e não na ascendên-
cia, a oportunidade de conseguir uma qualificação superior de 
graça pode levar alguns “brancos” a se declararem negros. Pela 
primeira vez, ter sangue negro poderia oferecer uma vantagem 
estratégica. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso 
afirmou, certa vez, ter “um pé na cozinha”, ou seja, que tinha 
ancestrais negros, quando buscava os votos dos negros para sua 
reeleição, em 1988. Se até o presidente tenta se beneficiar de tal 
oportunidade racial, por que não os tantos brasileiros comuns 
que  normalmente se consideram brancos? (TELLES, 2003, p. 
290).

As comissões de heteroidentificação constituem em uma etapa da seleção de 
candidatos cotistas autodeclarados pretos ou pardos (negros). Nela, as autodecla-
rações são aferidas quanto à finalidade das políticas afirmativas.

Verificar a veracidade, portanto, encerra dupla tarefa: desven-
dar a que identidade racial (documental, privada, pública, social) 
referiu-se o autodeclarante, além de aferir se a vivência decla-
rada atende, de modo concreto, à centralidade que os objetivos 
da política pública dão à raça social (RIOS, 2018, p. 236).

Essa aferição se dá pelos critérios de marca. Vejamos, Oracy Nogueira nos traz 
a experiência de uma funcionária fenotipicamente branca, que conhecera nos anos 
em que esteve nos Estados Unidos. A história é que durante o apartheid, ela te-
ria escondido um antepassado negro para conseguir um trabalho. Passado algum 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

739

tempo, acreditando na competência que havia desempenhado na função, resolveu 
contar a verdade para o seu chefe. Ela foi imediatamente despedida, um critério 
racial motivado pela origem, lhe fez vítima do racismo. Edward Telles (2003) nos 
conta de uma situação inversa:

Em Massachusetts, houve um caso famoso em que dois irmãos 
não conseguiram ingressar no Corpo de Bombeiros de Boston, 
mas  se candidataram novamente, desta vez como negros ale-
gando que haviam descoberto uma tataravó que era “negra de 
pele clara”, e forma contratados. Em outro caso, no estado de 
Washington, alegações de “fraude racial” levaram patrões a in-
vestigar seus empregados e a requerer documentação para  con-
firmar a autoidentificação nas categorias beneficiadas pela ação 
afirmativa. (p. 291)

Ou seja, como a racialização ocorre nos Estados Unidos por um critério genéti-
co, o recurso à ancestralidade familiar é importante para provar um pertencimento 
racial ou outro. No Brasil, como discutimos, essa seria uma estratégia inútil, obser-
vando que aqui o argumento não recorre ao gene.

Reconhecer ao fenótipo papel decisivo decorre da constatação 
de que, no racismo e na atribuição de identidades étnicoraciais, 
organiza-se uma taxinomia de indivíduos e de grupos humanos 
a partir da ideia de raça, fenômeno cultural que se utiliza de di-
ferentes regras para traçar filiação e pertença grupal, conforme 
o contexto histórico, demográfico e social, “... um sistema de 
marcas físicas (percebidas como indeléveis e hereditárias), ao 
qual se associa uma ‘essência’, que consiste em valores morais, 
intelectuais e culturais”, associação esta que se valeu, ao longo 
da história, de vários marcadores, desde a cor, até outras ca-
racterísticas antropofísicas e psíquicas (RIOS, 2018, p. 236/237).

Na Universidade Federal da Bahia a Comissão começa a ser implementada a 
partir do edital nº02/2016 para o concurso de técnicos administrativos, e a partir 
de 2019 para os cursos de graduação, através da resolução Nº 07/2018, formulada 
durante reunião do Conselho Acadêmico de Ensino (CAE), em 19 de dezembro de 
2018. O método utilizado pela Comissão teria sido o

Ojú Oxê, (Olhos da e para a Justiça) – elaborado pela socióloga 
Marcilene Garcia de Souza, que sistematizou experiências de 10 
anos de participação de bancas de verificação da autodeclara-
ção de pessoa negra [...]. Seu método, que visa humanizar o má-
ximo possível o processo, busca treinar integrar a equipe envol-
vida nas bancas (membros da banca, fiscais, fotógrafos, técnicos 
de filmagens, etc.), assim como o candidato antes de entrar na 
banca de aferição.1

1 http://www.edgardigital.ufba.br/?p=11316
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O método pressupõe ainda uma formação daqueles que compõe as bancas, so-
bre o processo de racialização do Brasil e os critérios de cor e raça que atravessam 
as nossas relações, para que, dessa forma, seja garantido acesso à diversidade de 
tons e traços que a população negra comporta no Brasil, distinguindo-os daqueles 
que não se justifica o acesso as cotas.

Voltando a falar sobre o “Retrato Molecular do Brasil”, não citamos esse estudo 
aleatoriamente. Ele nos fala que o argumento genético, embora não seja mobiliza-
do na operacionalização da raça no Brasil, está presente quando o assunto é cotas. 
Observemos as declarações dos professores e historiadores José Roberto Pinto de 
Góes e Manolo Florentino, respectivamente, trazidas por Santos e Maio (2008):

1. (José Roberto) professor de história da UERJ e um crítico contundente da 
política de cotas adotada pela instituição. Ainda que enfatizando aspectos his-
tóricos, culturais e sociais da “africanidade” do povo brasileiro (de brancos e 
não-brancos), seu argumento pode ser interpretado, em um plano que trans-
cende a especificidade nacional, como reverberando a dimensão da “irmanda-
de” genética da espécie humana e de sua origem (biológica) africana: “Se você 
for candidato ao próximo vestibular da UERJ, declare-se negro ou pardo, está 
no seu direito. Você não estará mentindo. Você pode não saber, mas você tam-
bém é meio africano. Todos somos crias da África, seja qual for a cor de nossa 
pele (GÓES, 2003, p. 7)”. (p.107)
2. (Manolo Florentino) ao findar um texto sobre Gilberto Freyre, que consi-
dera um interlocutor oculto na discussão sobre cotas, afirmou: “um conselho 
aos ‘brancos’ que forem reprovados em concursos públicos sob a égide das 
cotas: munidos de Retrato molecular do Brasil, reivindiquem as vagas dos ne-
gros” (FLORENTINO, 2002, p. 4-5). Em uma escala ainda mais abrangente, per-
cebe-se a emergência de associações (como “nossa mestiçagem tem um teste 
de DNA”) que colocam os resultados da pesquisa genética como elementos 
questionadores da própria idéia de implementação de cotas raciais no Brasil. 
(p.108)

DEFININDO FRONTEIRAS PARA A NEGRITUDE

Para Paulo Neves (2005), as políticas afirmativas embora falem sobre discrimi-
nação positiva, cidadania diferencial e equidade, “em um processo dinâmico, essas 
políticas, por sua vez, terão efeitos sobre o processo de construção das identida-
des, que retroagirão sobre as próprias políticas de identidade.” (p. 87) 

Ou seja, podemos pensar que essas políticas mexeram no tabuleiro racial do 
Brasil não só dinamizando a relação classe/raça, mas também as próprias autode-
clarações raciais, dito de outro modo, as proporções raciais do país. Nesse sentido, 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

741

o crescimento que a população negra registra no Brasil2 tem, possivelmente, como 
um dos seus fatores, o estímulo que as políticas afirmativas fornecem para que 
mais pessoas se declararem negras. Esse aspecto aparentemente instrumental da 
identidade colabora para os conflitos em torno da legitimidade do pertencimento 
negro de indivíduos pardos, bem como do seu direito às cotas.

Embora David Lehmann (2017) negue que esse crescimento populacional negro 
no Brasil seja um caso de etnogênese, trazemos alguns argumentos utilizados por 
Bartolomé (2006) a respeito desse processo entre populações indígenas, porque 
nos ajudarão a lidar com algumas das nossas próprias questões. Por exemplo, o 
autor irá dizer que políticas de reconhecimento de territórios indígenas e quilom-
bolas serão um elemento explicativo do aumento que esses grupos tem registrado. 
Isso de alguma forma é usado para deslegitimar a identidade dessas populações, 
algo parecido com a intenção demarcada pelo termo “afroconveniência”.

Como em outros casos, esses processos de emergência identi-
tária não são alheios as legislações que garantem direitos es-
peciais às comunidades nativas, mas o fato de que estas não 
tenham se manifestado antes como tal, não deriva de sua não-
-existência, mas de sua estigmatização. Entretanto, a construção 
ou a reconstrução das identidades orientada para certos fins e, 
por conseguinte, suscetível de ser qualificada como instrumen-
tal não se esgota nesta qualificação. Afinal, pressupõe processos 
sociais de extrema complexidade que nos obriga a tentar enten-
der as ideologias da ocultação e as do afloramento. (BARTOLO-
MÉ, 2006, p. 50)

Adiante iremos discutir com mais atenção sobre o problema da “afroconveniên-
cia”. Nesse momento é importante apenas demarcar que nossa pesquisa3 mostra 
que os contextos de uso desse termo são ambíguos. Às vezes irá se referir às pesso-
as brancas que “passarão por” negras para acessar as cotas. Em outros momentos, 
“afroconvenientes” serão pardos que passaram, em um determinado momento da 
vida, a se autodeclarem negras e, supostamente, apenas para usufruir dos direitos 
da população negra.

Esse conflito toma, nos dias atuais, proporções tão grandes que chega à litera-
tura. Paul Scott (2019) no livro “Preto e Amarelo” fala sobre a história de um pro-
tagonista fenotipicamente branco, Frederico, que vem de uma família inter-racial 
de pai e irmão negros e mãe branca. Esse protagonista constrói uma trajetória de 
militância política pelas questões raciais e de juventude, até que é chamado pelo 
então Governo do país para colaborar na formulação de um software que faria a 
heteroidentificação de candidatos cotistas nas Universidades públicas brasileiras.  

2 https://www.brasildefatorj.com.br/2019/05/28/cresce-parcela-da-populacao-que-se-decla-
ra-negra-no-brasil- segundo-ibge
3 Todo o artigo se baseia na dissertação de Mestrado em Antropologia da autora, em fase 
final de escrita.
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No trecho que segue, o autor narra o processo de implementação das costas nes-
ses locais:

[...] da parte dos negros, primeiro foram alguns alunos preto 
contra alunos pardos que, nos critérios daqueles alunos pre-
tos, não eram suficientemente pardos, eram pardos de araque, 
como vinham sendo tachados pelos alunos pretos e pardos es-
curos que se organizaram em núcleos de militância negra e pas-
saram a circular em patrulhas de averiguação fenotípica pelos 
campi de várias universidades, pardos claros sem qualquer traço 
fenotípico que pudesse liga-los ao grupo étnico dos negros, par-
dos que não tinham, segundo os integrantes das patrulhas, a 
dimensão do que é viver mergulhado até o último fio de cabelo 
na geografia inóspita da hierarquia racial no Brasil, pardos afro-
convenientes, moreninhos-cor-dócil, que resolveram posar de 
pretos da gema pra pegar a brecha e surfar no benefício das co-
tas. E também os alunos pretos e alunos pardos contra os alunos 
que se diziam pardos claros, mas nem pardos claros eram por-
que eram brancos na avaliação dos núcleos de militância negra, 
brancos safados que, aproveitando a exclusividade do critério 
de autodeclaração racial, pegando umas sessões em câmara de 
bronzeamento, aplicando autobronzeador spray na pele, pin-
tando a pele, fazendo permanente no cabelo, preenchimento 
labial, alegavam ser negros, ou, sem recorrer a qualquer artifí-
cio, deixando que a pele clara continuasse clara, juravam ser de 
comunidade negra, netos de negros, bisnetos de negros, apesar 
da pele branca, branca de doer, expressão consagrada por uma 
redação intitulada branca de doer escrita por uma aluna do ensi-
no médio, de pele retinta, do Complexo da Maré no Rio de Janei-
ro e publicada na revista Setor X da Biblioteca de Manguinhos e 
depois republicada no espaço dum colunista d’O Globo no início 
daquele ano, alunos que os alunos negros das patrulhas acusa-
vam de brancos fraudadores, gente criminosa que estava além 
da afroconveniência dos pardos claros caras de pau, gente que 
só podia estar querendo detonar pra sempre o sistema de cotas 
raciais implantado, a duras penas, no século XXI no Brasil. (p. 26)

Tal como argumenta Bartolomé, rejeitamos a interpretação instrumental des-
sas identidades. O fato dessas políticas estarem no bojo daquelas que falam sobre 
reparação, incentivo à diversidade e positivação da negritude, colaboram para o 
fortalecimento da autoestima daqueles que cresceram sob estigma de que negro é 
tudo o que é indesejável socialmente.

Recuperar uma identificação estigmatizada pela discriminação 
social não é um processo pessoal ou social simples, isento de 
conflitos existenciais. Não se trata de um romantismo nostálgi-
co, do qual só se esperam resultados gratificantes, mas da ado-
ção deliberada de uma condição tradicionalmente subalterna, à 
qual se pretende imprimir uma nova dignidade. Isto pressupõe 
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uma atitude contestatória e de desafio diante da sociedade ma-
joritária em que gestou o preconceito. (Ibid., p. 58)

Quando Bartolomé fala sobre as populações nativas, e mais especificamente, 
sobre a população indígena, nos informa como esse processo de etnogênese me-
lhora a relação do grupo com o Estado. O torna numericamente maior e mais po-
tente, fortalecendo as pautas compartilhadas. Se pensarmos a população “parda” 
fora do somatório que constitui a população negra brasileira, Salvador provavel-
mente não será a cidade mais negra fora da África, e o Brasil será apenas 9,4% 
negro (preto)4.

Vamos aos termos desse conflito, selecionamos trechos de textos que encon-
tramos no site do Portal Geledés:

Se para pardos e negros com passabilidade autodeclarar-se ne-
gro é, frequentemente, parte de uma trajetória de resistência. 
Já para pretos e negros sem passabilidade… a posição política 
ocupada nesta sociedade racista é (hétero) declarada desde o 
nascimento. Então nada mais justo que os direitos dos nunca 
puderam disfarçar sua negritude sejam assegurados. Até porque 
as cotas foram criadas para empretecer os espaços de poder, 
algo que mal ou bem nunca foi totalmente descartado aos ne-
gros-quase-brancos — Nilo Peçanha chegou até à presidir nossa 
República. Então, se o maior conflito da sua negritude é ser per-
cebido como tal, lembre-se de que nem todos têm esse privilé-
gio. (DUARTE, 2015)

A estudante possui traços fenotípicos negros, como o cabelo 
crespo, o nariz e os lábios. Porém, costuma ser chamada de 
“Afrobege”, pelo tom da sua pele. Sua identidade racial já foi 
questionada e negada, deixando Iraci insegura sobre sua própria 
identidade. (SILVA, 2020)

“Passabilidade” é uma ideia interessante, embora não seja nova5. Esse é um 
termo utilizado entre ativistas para falar sobre sua possibilidade de “passar por”. 

4 https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou- raca.html#:~:-
text=De%20acordo%20com%20dados%20da,1%25%20como%20amarelos%20ou%20ind%C3%ADg 
enas.
5 6 Veja por exemplo o controverso debate que Gates Junior (2011) enfrenta sobre Chica da 
Silva: “Isso aponta para um fato crucial na história de Chica. Não devemos ver o caso dela como o de 
uma mestiça que ‘passa por branca’, que é a conclusão a que nós, americanos, em geral chegamos 
imediatamente. O caso era muito mais complicado do que isso. Chica da Silva era, decididamente, 
africana, e não haveria roupas europeias ou imitações de comportamento que mudassem tal fato. 
Mas ela não estava simplesmente tentando escondê-lo. Ela estava fazendo algo radicalmente diferen-
te: estava avançando na hierarquia de classes. Afinal, os portugueses de classe baixa que enriqueciam 
faziam praticamente a mesma coisa: se podiam, abandonavam seus costumes rurais e adotavam 
os da aristocracia. Nos Estados Unidos, em contraste, nenhum montante de dinheiro ou nenhum 
comportamento transformaria um negro em ‘branco’, e essa é uma diferença fundamental entre as 
duas sociedades. A classe era algo fluido no Brasil, de uma forma inexistente para negros nos Estados 
Unidos. Em outras palavras, o processo levava em conta, sempre e antes de mais nada, a classe, e 
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Por exemplo, a possibilidade de uma pessoa transgênero “passar por” uma pessoa 
cisgênero sem sofrer constrangimentos, ou, nesse caso, de uma pessoa com traços 
negroides menos acentuados “passar por” uma pessoa branca sem impeditivos.

Como “passabilidade” é uma palavra da vez, recorremos a outro ativista virtu-
al para conhecermos a definição que ele nos traz. Segundo o Youtuber Spartakus 
Santiago (2019) o termo significa: pessoas que por terem algumas características 
brancas não são vistas como negras em alguns lugares, e por isso sofrem menos 
racismo. [...] Pessoas negras de pele clara sofrem menos racismo porque tem pas-
sabilidade, ou seja, algumas pessoas não percebem que ela é negra (SANTIAGO, 
2020).

A suposta possibilidade de trânsito entre negros e brancos, que os mais claros 
possuem, parece estar no foco dos conflitos que envolvem claros e escuros. Essa 
é uma preocupação que também aparece na etnografia que desenvolvemos com 
a Comissão de Verificação da Autodeclaração Étnico-racial da UFBA. Nesse texto 
iremos comentar as experiências que observamos de um momento específico dos 
trabalhos da Comissão, o curso de treinamento para os membros. Nele, os “pardos 
claros” foram apresentados como os “casos difíceis” que demandam de esforços 
coletivos maiores para os avaliadores. Em um dado momento, uma das professoras 
que ministravam esse preparatório, disse que pardos “conseguem permear dois 
lugares” e que a dificuldade seria “imaginar a capacidade de trânsito dessas pesso-
as”. Ou seja, um problema de “passabilidade” nos termos do campo.

Pontuamos que essa ideia de “trânsito” racial deve ser tomada com cuidado. Na 
medida em que negros de pele clara, ou pardos, são indivíduos racializados, terão 
capacidade de “passar por”, ou seja, “serem brancos” em alguma circunstância? 
Por exemplo, Oracy Nogueira quando falou sobre a história daquela funcionária 
que mencionamos no início do texto, qualificou essa experiência como “passing”, 
termo estadunidense que pode ser traduzido pela ideia de “passabilidade”. Escon-
dendo um parente negro, a funcionária de fenótipo branco “passou por” branca. 
No Brasil, segundo o autor, essa é uma ideia que não faz sentido, porque passar 
por branco é o mesmo que ser. Isso não quer dizer, no entanto, que as experiências 
de racialização sejam as mesmas para todos os indivíduos independentemente dos 
seus pertencimentos de classe, dos seus variados tons de pele, ou dos seus dife-
rentes marcadores sociais. “As distinções raciais não constituem, necessariamente, 
a base unidimensional da exclusão. Um indivíduo pode ser excluído de uma esfera 
social, ser incluído em outra e ainda parcialmente incluído em uma terceira”. (TEL-
LES, 2003, p. 319).

Ainda durante o treinamento dos membros da Comissão, registramos outra si-
tuação interessante a respeito do que temos discutido nesse trabalho. Dentre dife-
rentes homens e mulheres que estavam participando do curso, havia uma mulher 
negra de pele clara, que chamaremos de Simone, com cargo importante dentro de 
uma organização nacional do movimento negro. Em um dado momento, quando 

muito menos a raça em si, algo que para nós, americanos, é dificílimo de compreender” (p. 32).
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esses membros socializavam com o grupo opiniões e questões relativas aos temas 
da aula, Simone fez o seguinte comentário: os membros não deveriam se culpabi-
lizar pelas pessoas reprovadas, porque “é uma questão de caráter da pessoa que 
não vivencia a negritude vinte e quatro horas por dia. A banca não vai resolver os 
problemas das relações raciais no Brasil. Se a pessoa tinha dúvida da negritude 
podia ir para  ampla concorrência. Mas existe uma aposta na brecha, no erro”. 
Simone se autodeclara “mulher preta”.

No final daquela experiência de treinamento, uma banca de simulação foi criada 
para demonstrar o trabalho que ocorreria durante o processo seletivo. Nessa simu-
lação alguns membros estariam na condição de avaliadores e outros na condição 
de candidatos. Simone se voluntariou para essa banca na posição de candidata. É 
interessante observar como as pessoas que se voluntariaram para essa experiência 
de heteroidentificação foram todas negras de  pele clara e brancas.

Nessa simulação Simone se autodeclarou parda. Diferente do processo oficial 
em que os resultados são divulgados nos portais da instituição, como o próprio site 
do processo seletivo,  esse resultado “de mentirinha” foi dado verbalmente ao fim 
daquela sessão. Simone não foi um dos “casos fáceis”. A decisão da comissão pela 
sua heteroclassificação foi dada depois de algumas discussões, de forma a haver 
dissenso quanto a sua identificação como negra, até que por fim, considerando 
diferentes marcas do seu fenótipo, ela foi avaliada por unanimidade como pessoa 
negra.

Essa é uma situação muito curiosa, porque inicialmente Simone reproduzia um 
jargão político que insinuava má fé daqueles que tinham dúvida sobre sua identida-
de mesmo pleiteando as cotas, até que ela própria que se autodeclarava “mulher 
preta” mudou para “parda” a sua identificação no processo da banca, e só teve seu 
“pleito” aprovado depois de muitas considerações dos membros. Ainda que ativis-
tas usem insistentemente o argumento de que “a polícia sabe reconhecer quem é 
quem”, essa experiência é exemplar para nos dizer que o racismo é um fato que, no 
entanto, não encerra a dimensão da controversa no nosso sistema de classificação.

Ainda sobre nossa pesquisa, trazemos brevemente o caso de Manoel e Chica, 
pseudônimos de dois estudantes autodeclarados negros, de pele clara, que foram 
aprovados pela Comissão heteroidentificação da UFBA. Chica não teve dúvidas de 
que passaria. Ela me conta que aprendeu com sua mãe que “pardo é preto que não 
quer ser”, e por isso sempre se declarou preta. Manoel por sua vez, se identifica 
como negro e, ao mesmo tempo, pardo para o IBGE.

Até ingressar na Universidade Manoel ainda não elaborava para si um perten-
cimento negro.

É porque assim, antes de entrar na universidade, era certo que 
eu era pardo, entende? Isso é algo que a gente já sabe. Só que 
quando a gente se pega pensando sobre a questão racial no Bra-
sil a gente percebe que a ideia do que é pardo é meio que um 
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não lugar, tá ligado? Ai quando a gente entra na Universidade a 
gente, pô, eu também sofro racismo tá ligado? Por causa disso, 
por causa daquilo, então com todos os debates que eu fui expos-
to dentro da Universidade eu pude me reconhecer como uma 
pessoa negra, entende?

Neusa Santos (1983) já nos falava que, na medida em que o negro foi construído 
como representação do feio, violento e ruim, ser negro é tornar-se, e muitas vezes 
esse processo se desenvolve dentro da Universidade. Isso nos parece ser muito di-
ferente da experiência  de fraudar, de mentir. A democracia racial forjou categorias 
intermediárias entre o preto e o branco pra desracializar racializando a maior parte 
daqueles que estão nesse entremeio.

Reconhecer-se como não-branco ainda que não se elabore uma identidade ne-
gra, não é o mesmo que praticar fraude. Com isso não afirmamos que se reconhe-
cer “moreno/pardo”, seja dado inequívoco de pertencimento negro, mas que a 
educação que os movimentos negros intencionam criar na sociedade brasileira, 
quanto aos pertencimentos raciais de cada grupo, confronta um discurso secular e 
poderoso do Estado, o da democracia racial.

Por isso mesmo, a dúvida quanto à identidade racial que lhe compete, é uma 
experiência especialmente frequente para indivíduos fenotipicamente mestiços, o 
que reforça o sentido do trabalho e a importância das comissões.

O Estatuto da Igualdade Racial formaliza que a constituição da população negra 
brasileira se dá pela soma de pretos e pardos. Ambos são beneficiários de políticas 
afirmativas destinadas à população negra. É certo que as comissões de heteroiden-
tificação não foram criadas para um problema negro, nem do negro de pele clara, e 
sim para um problema branco. O branco que frauda o sistema de vagas reservadas 
às pessoas negras.

Segundo o IBGE (2010) a taxa de desempregados no Brasil é de 8,85% para par-
dos, 8,93% para pretos e 6% para brancos. No mesmo período o Instituto registra 
que 45,47% dos pardos formam a população de baixa renda - definida como àquela 
que possui uma renda menor que a metade de um salário mínimo, os pretos são 
41,10% dessa população e os brancos 23,53%. A taxa de analfabetismo de pretos é 
14%, 12,6% para pardos e 5,7% para brancos. Entre 2007 e 2017 o Sistema de Infor-
mações sobre Mortalidade registrou que dos homicídios que vitimizaram homens, 
64,6% eram de homens pardos.

Desde a década de 70 os pesquisadores tem mostrado que indicadores sociais 
de pretos e pardos são semelhantes. Apesar disso, o atual contexto é marcado por 
intenções externas (Estado) e internas (ativistas dos movimentos sociais negros) 
que ferem a ideia de “negritude como soma”. É que, sendo bem sinceros, para 
além de garantir que as cotas raciais não sejam apropriadas por fraudadores bran-
cos, existe uma intenção que pensa o mérito da negrura entre negros: negros de 
verdade e negros de mentira, mais negros e menos negros, negros mais legítimos 
e afrobeges afroconvenientes.
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Tudo isso tem referência com os atuais debates acerca do “colorismo”, mas tem 
também com aquela velha ideia de que o Brasil é o “paraíso dos mulatos”. Como 
dissemos antes, a democracia racial não assunto superado. Mas isso dá pano pra 
manga e é papo pra outra conversa...

REFERÊNCIAS

BARTOLOMÉ, Miguel Alberto. As etnogêneses: velhos atores e novos papéis no ce-
nário cultural e político. Mana [online], v. 12, n.1, 2006 [citado 2019-01-05], pp. 
39-68. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S0104-93132006000100002>. ISSN 0104-9313. Acesso em 10 set. 2020.

CAMPOS, L. A. O pardo como dilema Político. Insigh Inteligência, out./dez., 2013. p. 80 – 
91. DUARTE, L. Sobre    brancos, “mestiços” e afroconvenientes. Portal Geledés, 2015. Disponível 
em <https://www.geledes.org.br/sobre-brancos-mesticos-e-afroconvenientes/>. Acesso 
em 27 jun. de 2020.

GATES JUNIOR, H. L. Os negros na América Latina. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

LAHMANN, D. A política do reconhecimento: teoria e prática. In: HITA, M. G. (org.) Raça, 
racismo e genética. Salvador: EDUFBA, 2017.

MNU (Movimento Negro Unificado). 1978-1988: 10 anos de luta contra o racismo. São 
Paulo: Confraria do Livro, 1988.

NEVES, Paulo Sérgio da C. Luta anti-racista: entre reconhecimento e redistribuição. Rev. 
bras. Ci. Soc. [conectados]. 2005, v.20, n.59 [citado 2019-01-02], pp.81-96. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v20n59/a06v2059.pdf>.  ISSN  0102-6909.  Acesso  
em 15 set. 2020.

RIBEIRO, D. Moinhos de Gastar Gente.; Classe, cor e preconceito.; Ordem versus Progres-
so. In: RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 2 ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1995. p. 106-140.

RIOS, R. R. Pretos e pardos nas ações afirmativas: desafios e respostas da autodeclaração 
e da heteroidentificação. In: DIAS, G. R. M.; TAVARES JUNIOR, P. R. F. (orgs.). Heteroiden-
tificação e cotas raciais: dúvidas, metodologias e procedimentos. Livro eletrônico. Canoas: 
IFRS campus Canoas, 2018. p. 215-249. Disponível em <https://www.geledes.org.br/wp-
-content/uploads/2019/03/Heteroidentificacao_livro_ed1-2018.pdf>. Acesso em 30 out. 
2019.

SOUZA, N. S. Tornar-se negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em as-
cenção social. 2. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.

SANTOS, R. V.; MAIO, M. C. Genótipo e fenótipo: qual “retrato do Brasil”? Raça, biologia, 
identidades e política na era da genômica. In: PINHO, O.; SANSONE, L. Raça: novas pers-
pectivas antropológicas. 2 ed. Salvador: Associação Brasileira de Antropologia: EDUFBA, 
2008. p. 83-120.

SCOTT, P. Marrom e Amarelo. 1. ed. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2019.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

748

SANTIAGO, S. O pardo é negro? - Colorismo, Passabilidade, Eugenia: O que é ser negro de 
pele clara no Brasil. Youtube, 2019. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?-
v=iv5inBkEMK4>. Acesso em 25 jun. 2020.

SILVA, G. de O. da. As não Brancas- Identidade Racial e Colorismo no Brasil. Portal Geledés, 2020. 
Disponível em <https://www.geledes.org.br/as-nao-brancas-identidade-racial-e-coloris-
mo-no-brasil/>. Acesso em 27 jun. 2020.

TELLES, E. Racismo à brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: Relu-
me-Dumará, 2003.

AUTORIA

Gabriela Machado Bacelar Rodrigues
Mestranda em Antropologia pela Universidade Federal da Bahia e professora de 
Sociologia da Secretaria de Educação do Estado da Bahia
E-mail: gaabibacelar@gmail.com



ST 48
Políticas 

afirmativas e 
gestão pública: 

experiências, 
desafios e 

perspectivas



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

750

“FECHAMOS AS RUAS PARA ABRIR 
CAMINHOS”: NEGROS/AS E INDÍGENAS CONTRA 
OS CORTES NO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO
Matheus Silva Freitas

FECHANDO AS RUAS...

O Ministério da Educação (MEC), do Governo Bolsonaro, no final do mês de 
abril de 2019, fez o anúncio de cortes no orçamento das instituições de ensino su-
perior. O corte foi direcionado aos chamados gastos discricionários referentes ao 
pagamento, por exemplo, de água, energia, obras, insumos para pesquisa e remu-
neração de terceirizados/as. Houve um bloqueio de R$ 1,7 bilhão representando 
24,84% dos gastos discricionários e 3,43% do orçamento total das universidades 
federais1. Justificado como medida de contingenciamento de gastos do Governo, 
Abraham Weintraub, Ministro da Educação na época, em entrevista, disse que as 
“universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, esti-
verem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas”2.

Em virtude do anúncio de cortes e desse posicionamento do Ministro, eclodi-
ram por todo o país manifestações em defesa da educação, sobretudo das universi-
dades públicas. Ruas e avenidas de várias cidades foram fechadas por estudantes 
e trabalhadores/as da educação nos dias 15 e 30 de maio e 14 de junho de 2019. 
Organizadas por movimentos sociais, estudantis e sindicais, as manifestações, no-
meadas de “Dia Nacional em Defesa da Educação”, ocorreram em dias que as enti-
dades representativas de estudantes e trabalhadores/as do ensino público básico e 
superior deflagraram paralisações e greves na maioria das suas instituições.

Os bloqueios no orçamento da educação e pesquisa, a possibilidade de suca-
teamento do ensino superior público, as tentativas de sua privatização, a reforma 
da previdência e os ataques e acusações ao trabalho das universidades figuraram 
como os principais alvos das manifestações. Em meio à tantos cartazes que enun-
ciavam contrariamente essas questões e o Governo Bolsonaro, insurgiram tam-
bém cartazes que remetiam para a presença de negros/as, indígenas e pobres 
na universidade. O presente texto3 tem como foco as vozes negras e indígenas 

1	 Disponível	em:	https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/05/15/entenda-o-corte-de-
-verba-das-universidades- federais-e-saiba-como-sao-os-orcamentos-das-10-maiores.ghtml. Acesso 
em 01/11/2020.
2	 Disponível	em:	https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-uni-
versidade-por-balburdia-e-	ja-mira-unb-uff-e-ufba,70002809579.	Acesso	em	01/11/2020.
3 As discussões e o material empírico aqui apresentado fazem parte de uma pesquisa maior 
que realizo com Beatriz Gomes Cornélio, pedagoga e mestra em Educação pela Universidade Federal 
de Viçosa, a quem agradeço a parceria. Porém, assumo total responsabilidade sobre as ideias aqui 
desenvolvidas.
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que circularam nas manifestações contra os cortes na educação através de alguns 
cartazes.

ERGUENDO CARTAZES DE/NOS PROTESTOS...

Os cartazes de protesto apresentam-se como dispositivos importantes para 
entender quais as demandas, posições e reivindicações estão presente nas ma-
nifestações de rua. Compreendemos os cartazes de protesto como um gênero do 
discurso nos termos da análise/teoria dialógica do discurso de Mikhail Bakhtin. A 
proposta de Bakhtin (2006) é entender a linguagem em seu uso cotidiano, em mo-
vimento. O discurso como um fenômeno sociológico que tem como acontecimento 
uma interação verbal, um diálogo. A palavra definida na interação entre quem fala 
e quem ouve, quem escreve e quem lê, produtora e produzida por conteúdos e sen-
tidos ideológicos.

Segundo Bakhtin (2006, p. 12), os gêneros do discurso são “tipos relativamente 
estáveis de enunciados”. Para defini-los devemos nos atentar a três elementos in-
dissociáveis: o conteúdo, o estilo e a construção. Enquanto o conteúdo refere-se 
como o tema dos enunciados dialoga com outros textos e vozes, o estilo diz respei-
to às marcas e escolhas individuais para expressão e interação nas falas. Por fim, a 
construção composicional se refere à organização do texto que se dispõe, dado seu 
caráter indissociável, a partir do seu conteúdo.

Nesse sentido, o cartaz de protesto é um enunciado que construído e mobili-
zado em um campo da comunicação bastante específico, com objetivo e temas 
próprios e com uma interação social particular, característica das manifestações 
políticas contestatórias. Ao nos referirmos à um discurso político contestatório, 
tomamos a partir de Paul Chilton e Christina Schaffer (2001, p. 304), “como poten-
cialmente ‘políticas’ aquellas acciones (linguísticas o no) que involucran el poder o 
su opuesto, la resistencia”. Uma das funções estratégicas utilizadas por manifes-
tantes e movimentos sociais, isto é, aqueles que estão em confronto com poder 
hegemônico, são atitudes discursivas de “resistência, oposição e protesto” que in-
cluem, por exemplo, a mobilização de pôsteres, cartazes e slogans como estruturas 
de linguagem (CHILTON; SCHAFFER, 2001).

A seguir, apresento uma análise dialógica do discurso presente em alguns carta-
zes erguidos durante os protestos contra os cortes no ensino superior. Trata-se de 
uma análise aberta e em processo, uma teia das vozes dos cartazes e de autores e 
autoras que contribuem para essa reflexão. Os cartazes organizados na fotomon-
tagem da figura 1 fazem parte de uma coleção de fotos que selecionei quando 
ocorreram essas manifestações, em maio e junho de 2019. Buscando resguardar o 
anonimato, a exposição e garantir o direito de imagem das pessoas, decidi trazer 
somente o recorte da imagem dos cartazes. Os enunciados presentes nos cartazes 
regem e guiam o texto a seguir, eles estão entre aspas e em itálico.
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FIGURA 1: FOTOMONTAGEM DOS CARTAZES DE PROTESTO

Fonte: fotomontagem feita pelo autor a partir de imagens

retiradas de sites de notícias e redes sociais.

Nos últimos 15 anos, como diz dois cartazes que estiveram circulando nas ma-
nifestações contra os cortes na educação, “a universidade está ficando preta” e 
é mais realista a afirmação que “a universidade é território indígena”. A partir dos 
anos 2000, sobretudo durante os governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e da presidenta Dilma Vana Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT), o ensino 
superior brasileiro passou por consideráveis transformações, especialmente em 
função de políticas de expansão e diversificação. Nesse período, houve criação de 
novas universidades, novos cursos e a realização do Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Além disso, houve 
uma reestruturação dos processos de admissão de estudantes com implementa-
ção de políticas de ação afirmativa que focalizam, em especial, a reserva de va-
gas (cotas) para estudantes negros/as (pretos/as e pardos/as), indígenas, de baixa 
renda, oriundos de escola pública e mais recentemente pessoas com deficiência, 
além da articulação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) com o Sistema de 
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Seleção Unificada (SISU). No caso das instituições privadas, destaca-se a criação do 
Programa Universidade Para Todos (PROUNI) e fortalecimento do Financiamento 
Estudantil (FIES) que atuam na concessão de bolsas e financiamentos de cursos de 
graduação.

As políticas afirmativas, que tem contribuído para a redução das desigualdades 
sociais e raciais, constituem-se em demandas históricas dos movimentos sociais 
negros. Conforme Sales Augusto dos Santos (2014), a luta por acesso à educação 
formal atravessa as demandas e reivindicações dos movimentos negros desde o 
fim da escravidão até os dias atuais. Como um educador emergente, nos termos 
de Nilma Lino Gomes (2017), o movimento negro produz e sistematiza um conjunto 
de saberes na luta contra o racismo e às desigualdades raciais. Dessa forma, pessoas 
de diferentes pertencimentos étnico-raciais, quando entram em contato, direito ou 
indireto, com o movimento negro podem se conscientizar da forma como foram 
educados pelo racismo e, possivelmente, se reeducar.

Na luta por ações afirmativas, o movimento negro com seus saberes identitá-
rios, políticos e estético-corpóreos (GOMES, 2017), de forma específica, ensinou 
ao Estado e à grande mídia e, de forma geral, à sociedade brasileira que “lugar 
de negro é nas universidades”. Em uma disputa política árdua, os movimentos ne-
gros evidenciaram as desigualdades raciais e junto com agências internacionais4, 
o Estado e as universidades construíram políticas afirmativas. A atuação e defesa 
do movimento negro por esse tipo de política coloca no debate que “cota não é 
esmola”, mas um direito para promoção da igualdade racial. A partir de tensas 
relações entre essas instituições e atores, em 2012 foi aprovada a Lei 12.711 que 
obrigou todas as instituições federais de ensino superior a organizarem um sistema 
de cotas para estudantes de escola pública com subcotas para estudantes de baixa 
renda, pretos, pardos e indígenas. Essa decisão aconteceu quando muitas universi-
dades federais já vinham implementando ações afirmativas a partir da autonomia 
dos seus conselhos universitários.

De forma geral, essas políticas têm possibilitado uma maior democratização do 
acesso ao ensino superior no Brasil nos últimos anos. Se compararmos o corpo dis-
cente das universidades federais atualmente aos estudantes que frequentavam o 
ensino superior no início do século, nos anos 2000 há diferenças consideráveis (Cf. 
SENKEVICS; MELLO, 2019). Estas mudanças aconteceram em virtude de políticas 
afirmativas que têm transformado a “cara”, o “corpo” e a “mente” das universida-
des. Porém, sabemos que essa democratização ocorre em passos lentos e é inci-
piente se considerarmos que a presença de estudantes negros/as ainda é baixa em 
cursos de maior prestígio social, há poucas garantias de políticas de permanência 
material e simbólica para estudantes cotistas e grande parte das instituições pas-
saram mais de alguns anos implementando cotas para negros/as e indígenas sem 

4 Por exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU) com a realização da Terceira Confe-
rência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas na 
cidade de Durban, na África do Sul, em 2001.
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um monitoramento eficaz, o que resultou em casos de fraude da autodeclaração 
étnico-racial.

A democratização do acesso ao ensino superior tem possibilitado que famílias 
que nunca tiveram as oportunidades, tenham suas primeiras gerações de univer-
sitários. Como é o caso do jovem negro que enunciou: “Sou o primeiro da minha 
família a entrar numa universidade pública e vou lutar para não ser o último”. Essa 
possibilidade ficou explícita na pesquisa realizada por Rodrigo Ednilson de Jesus et 
al. (2019, p. 281), ao entrevistar 34 estudantes negros/as egressos/as, suas traje-
tórias revelam como a política de ação afirmativa possibilitou “transformar vidas e 
mudar histórias individuais, familiares e comunitárias”. Nesse sentido, indicam que 
as ações afirmativas garantem transformações “seja em termos de escolaridade 
média do grupo familiar desses estudantes, seja no que se refere à renda média 
derivada do trabalho” (JESUS et al., 2019, p. 280).

Além disso, muitos/as dos/as cotistas, nessa pesquisa nacional, indicaram como 
as universidades tornam-se “espaços de ressignificação da identidade racial e en-
gajamento político” (JESUS et al., 2019, p. 282). A experiência universitária é viven-
ciada por muitos/as com uma postura crítica em relação ao modus operandi das 
instituições e em especial aos seus currículos eurocêntricos. Dessa forma, estudan-
tes cotistas para além de “alunos universitários” constroem-se também como “in-
telectuais engajados na produção do conhecimento e na luta antirracista” (JESUS et 
al., 2019, p. 282), o que nos inspira a compreender que “a ciência brasileira também 
é preta e ela resiste!”,

como discursou um dos cartazes nos protestos contra os cortes na educação.
Esse posicionamento afirmativo, politizado e reivindicatório por mudanças fica 

evidente nos cartazes que remetem à permanência: “Entramos e vamos permane-
cer. Jovens negros da UFMG” e “Povos indígenas da UFMG exigem: permanência já! 
Nós estamos aqui!”. A permanência constitui-se como um dos principais desafios 
para o sucesso das políticas afirmativas e da democratização do ensino superior. 
Não basta somente termos garantia de acesso à universidade, é preciso que te-
nhamos condições e oportunidades para permanecer e concluir os cursos. Ainda 
conforme Jesus et al. (2019):

Há	necessidade	das	políticas	de	ações	afirmativas	estarem	arti-
culadas	com	outras	políticas	públicas,	que	tenham	como	objeti-
vo reduzir as disparidades sociorraciais no ambiente acadêmico 
como,	por	exemplo,	políticas	de	bolsas-	permanência,	discipli-
nas que discutam relações raciais, apoio pedagógico e emocio-
nal (JESUS et al., 2019, p. 284).

O ingresso e presença coletiva de estudantes negros/as, assim como de indíge-
nas, tem alterado e tensionado as universidades de várias formas. De acordo com 
Gomes (2017, p. 114) as ações afirmativas delineiam saberes estético-corpóreos, 
pois os/as jovens negros/as que ingressam nas universidades são “sujeitos sociais 
concretos com outros saberes, outra forma de construir o conhecimento acadêmi-
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co e com outra trajetória de vida, bem diferentes do tipo ideal de estudante uni-
versitário hegemônico e idealizado em nosso país”. Luiz Simas e Luiz Rufino (2018) 
evidenciam como as ações afirmativas garantem presenças de outros corpos que 
geram uma multiplicidade de sabedorias no campo da episteme.

A tensão vem crescendo cada vez mais pelos golpes operados 
no campo do outro, ou seja, a descolonização da episteme nor-
mativa	vem	se	dando	na	luta	por	aqueles	que	invocam	e	incorpo-
ram	sabedorias	subalternas,	praticando	a	universidade	não	so-
mente como um campo de batalhas, mas também de mandigas 
(SIMAS; RUFINO, 2018, p. 111).

De fato, a presença de negros/as e indígenas, assim como de pobres, no ensino 
superior ocorre com bastante conflito e tensão. Nos protestos contra os cortes na 
educação, um cartaz questionava: “Negro e pobre na federal te incomoda?” e ou-
tro afirmava “Preto e pobre estudando é perigo pro Estado”. Negros e negras, po-
bres e indígenas provocam incômodos e perigos porque estudar na federal sempre 
foi tido como uma posição exclusiva dos grupos sociais brancos e ricos. Basta (re)
lembrar, de acordo com Claudia Mayorga et al. (2010, p. 30-31), que a educação 
superior no Brasil constituiu-se, desde o seu surgimento, como “privilégio carac-
terístico da riqueza de uma determinada classe – branca, patriarcal e senhoril” e 
como “uma das formas de dominação hegemônica europeia, na medida em que 
colonizava conhecimentos, práticas e sujeitos”.

Dessa forma, quando estes grupos subalternizados ingressam no ensino supe-
rior público há uma perda de posições e, portanto, de privilégios, que provam incô-
modos, perigos e também pirações e tremores das casas grandes e dos governan-
tes, como nos indicam outros dois cartazes: “A casa grande pira quando a senzala 
entra na federal” e “O governo treme quando o filho da empregada estuda com o 
filho dele”. Esses enunciados podem indicar um dos motivos para os cortes orça-
mentários nas universidades públicas. No período importante de democratização e 
diversificação da universidade deparamo-nos com tentativas de sua precarização. 
Justamente pela democratização em curso “desfavorecer” os grupos hegemônicos 
que detinham presença majoritária nessas instituições que o seu orçamento é con-
tingenciado de forma a atingir as suas condições básicas de funcionamento assim 
como o ingresso e permanência de estudantes de camadas populares, negros/as 
e indígenas.

De acordo com Sérgio Costa (2018) é possível compreender a crise política bra-
sileira contemporânea, em especial de 2003 a 2018, como um conflito distributivo 
que envolve deslocamentos de quatro estratos sociais (pobres, outsiders, estabe-
lecidos e milionários) a partir de cinco vetores de desigualdade social, a saber: 
riqueza, conhecimento socialmente valorizado, posições em organizações sociais 
hierárquicas, associação seletiva e direitos existenciais. Chama-se atenção, em es-
pecial, de 2003 a 2013, para os chamados outsiders, “pessoas, até então classifi-
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cadas como pobres, [que] ascenderam socialmente, incrementando seu nível de 
renda e de consumo e passando a disputar espaços sociais e bens de consumo 
antes reservados aos estabelecidos” (COSTA, 2018, p. 512).

No período destacado, de acordo com Costa (2018), houve uma perda de posi-
ção dos estabelecidos em dois contextos hierárquicos, são eles: os espaços social-
mente segmentados, como por exemplo, universidades, shoppings centers e ae-
roportos e também na relação com empregadas domésticas5. Em outras palavras, 
fraturou-se a reprodução de assimetrias de classe, raça e gênero que restringem 
oportunidades somente à grupos bastante limitados, como de homens, brancos/as 
e ricos/as.

Enquanto os outsiders ascendem	significativamente	de	posição	
social, os estabelecidos perdem posição social na medida em 
que diminui seu poder de excluir outsiders de espaços sociais, 
antes de uso exclusivo seu. (...). Mesmo que a igualdade de gê-
nero e etnorracial esteja longe de ser alcançada no Brasil, há, en-
tre 2003 e 2013, uma diminuição do poder de homens e brancos 
de discriminar mulheres e negros. Esta perda de posições nas 
hierarquias	de	classe,	gênero	e	 raça	alimenta	o	ressentimento	
dos estabelecidos contra o governo do PT mesmo nos tempos 
em que, em termos de riqueza, encontravam-se em trajetória 
ascendente (COSTA, 2018, p. 522).

Desse modo, o ano de 2016 constitui-se um marco importante para a crise (ou 
uma processual ruptura) democrática no Brasil. A ascensão de Michel Temer ao go-
verno federal em razão do golpe parlamentar contra a presidenta Dilma Rousseff 
e, logo em seguida, a eleição de Jair Bolsonaro, ocasionaram uma desconstrução e 
destruição da rede de proteção social constituída no Brasil desde a Constituição de 
1988, conforme alerta Amélia Cohn (2020). Nesse contexto, sem dúvidas, há uma 
forte ameaça ao processo de democratização do ensino superior público.

Como pontua Wendy Brown (2019, p. 39) um dos traços da ascensão da política 
antidemocrática no ocidente é o ataque à mobilização por justiça social, que é de-
nunciada “por minar a liberdade com uma agenda tirânica de igualdade social, de 
direitos civis, de ação afirmativa e até mesmo de educação pública”. A sustentação e 
apoio de governos de extrema direita, de caráter populista e autoritário, da magni-
tude do de Bolsonaro no Brasil, mas também como o de Donald Trump nos Estados 
Unidos, carregam, nas palavras de Brown (2019), sentimentos de ressentimento, 
rancor e raiva que

[...] emerge nos indivíduos que historicamente dominaram 
quando sentem tal dominação em declínio - na medida em que 

5 Conforme chama atenção Costa (2018, p. 514), com a recente conquista dos direitos traba-
lhistas	dessas	trabalhadoras,	houve	uma	gradual	desaparição	das	formas	de	trabalho	doméstico	sem	
contrato	e	horário	de	trabalho	definidos	que	“encontrava-se	permanentemente	à	disposição	de	quem	
as empregava”.
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especialmente a branquitude, mas também a masculinidade, 
fornece uma proteção limitada contra os deslocamentos e per-
das que quarenta anos de neoliberalismo produziram nas clas-
ses trabalhadoras e médias (BROWN, 2019, p. 215).

Dessa forma, a conquista de negros/as, indígenas e pobres do direito ao aces-
so afirmativo ao ensino superior pode ser visto como uma perda de direitos de 
estratos sociais hegemônicos (como os brancos, ricos, governantes). Esses grupos 
sentem incômodo e medo da chegada cole(a)tiva de negros/as e indígenas nas 
universidades públicas.

ABRINDO CAMINHOS...

Os cartazes de protesto apresentaram-se como dispositivos bastante relevantes 
para compreendermos alguns dos discursos contestatórios aos cortes orçamentá-
rios na educação superior. Compreendo que a presença de negros/as e indígenas 
nos protestos mediada pelos cartazes propicia uma potência política-poética-pe-
dagógica entre os próprios manifestantes, mas também com o Estado, a mídia e a 
sociedade brasileira.

Essa potência política-pedagógica-poética presente nos cartazes é interdepen-
dente, até porque “não há separação das dimensões políticas com as epistemoló-
gicas, como também não há separação das dimensões políticas com as poéticas. 
As inúmeras possibilidades de comunicação/linguagem das populações afro-ame-
ríndias constituem-se como uma estética das presenças” (SIMAS; RUFINO, 2018, 
p. 108). No entanto, cada uma dessas dimensões carrega suas particularidades e 
forças próprias. Nesse sentido, os cartazes de protesto são:

Políticos porque são responsáveis por politizar, a partir das manifestações, a 
intrínseca relação entre os cortes orçamentários e a democratização do acesso ao 
ensino superior. Eles expõem a ligação do ingresso, presença e permanência de 
negros/as e indígenas com a ameaça de precarização das universidades públicas. 
Agendam a questão da democratização do ensino superior e das políticas afirma-
tivas no bojo de discussões contrárias aos cortes orçamentários. À luz dos sabe-
res políticos, conceituados por Gomes (2017), os cartazes politizam racialmente a 
questão do contingenciamento de gastos.

Poéticos porque mobilizam determinadas palavras e ícones. São desenhados e 
dispostos de modo chamativo e anunciativo. Exploram letras e cores variadas. Acio-
nam experiências e histórias de vida. Interrogam e afirmam. Respondem e questio-
nam. São críticos, irônicos e criativos. Valem- se de aspectos simbólicos, que como 
Rubens Silva (2017, p. 137) reflete a partir de cartazes nas Jornadas de Junho de 
2013, estabelecem-se como “elementos de referência, evocando sentimentos de 
participação individual e coletiva”.
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Pedagógicos porque possibilitam direcionar os próprios manifestantes, a socie-
dade brasileira e, de certa forma, os meios de comunicação que fizeram a cober-
tura das manifestações, para compreenderem o viés racista das políticas em curso 
no país, em especial, do contingenciamento de gastos do ensino superior público. 
E aprendemos porque, como dizem Simas e Rufino (2018, p. 13), as ruas são um dos 
“caminhos formativos onde se tecem aprendizagens nas múltiplas formas de tro-
cas”.

Enfim, os cartazes de protesto selecionados na figura 1 discursam alguns impac-
tos proporcionados pela implementação de políticas afirmativas direcionadas para 
estudantes negros/as, indígenas e de camadas populares. Destaca-se, em especial, 
a oportunidade de tornarem- se os primeiros estudantes universitários de muitas 
gerações de suas famílias e as transformações da ciência e do ambiente universitá-
rio com suas presenças. Além disso, percebemos que os/as manifestantes também 
anunciam que esses resultados da democratização do acesso ao ensino superior 
se revelam como um dos motivos dos cortes orçamentários, considerando que o 
enfrentamento às desigualdades educacionais, sociais e étnico-raciais é tido como 
uma transformação “perigosa” para sociedade brasileira e em especial para grupos 
políticos de extrema direita e para as elites brancas e endinheiradas.

Ademais, os cartazes erguidos por negros/as e indígenas durante as manifesta-
ções contra os cortes na educação, apontam que atualmente a defesa da universi-
dade pública e de qualidade é também uma defesa à uma das principais conquistas 
dos movimentos negros no Brasil: as políticas de ação afirmativa. Jovens universi-
tários/as negros/as, indígenas e de camadas populares fecharam as ruas erguendo 
cartazes de protesto que carregam uma potência política-poética-pedagógica que 
possibilitam abrir caminhos rumo à garantia e defesa de direitos e políticas ardua-
mente conquistadas.
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“EU NÃO NASCI RODEADA DE LIVROS, E 
SIM, RODEADA DE PALAVRAS”: ACESSO E 
PERMANÊNCIA DE MULHERES NEGRAS NA UFMS

Nayhara Almeida de Sousa

INTRODUÇÃO

O contexto atual é marcado por uma pandemia devido ao novo Coronavírus 
(COVID- 19)1, que teria surgido na China e ganhou proporções mundiais. A pande-
mia se desdobrou em isolamento social recomendado pela Organização Mundial 
de Saúde, modificando a rotina diária de populações ao redor no mundo, no Brasil 
e, de maneira muito específica, o processo de produção e escrita desta pesquisa.

Neste contexto de imensas dificuldades para toda a sociedade brasileira, existe 
uma preocupação generalizada com a população negra e periférica no Brasil. Por 
exemplo, pesquisas apontam que nos Estados Unidos a população negra registra 
altas taxas de infecção e mortalidade pelo novo Coronavírus, em relação a popula-
ção branca2. No Brasil, diversas pesquisas apontam para uma situação semelhante. 
A pandemia da Covid-19 evidencia que as populações que não possuem acesso 
adequado à cuidados de saúde, alimentação e moradia estão entre os mais atingidos 
e com maior risco de óbito (SANTOS et al, 2020). Mas em meio a tudo isso é im-
portante ressaltar, como lembram Medeiros e Silvério (2020), que existe resistência 
criativa entre as populações negra, indígena e quilombola, no enfrentamento das 
violências e limitações diárias3.

Assim, este artigo apresenta resultados parciais referentes a pesquisa de mes-
trado desenvolvida no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) e tem por objetivo geral compreender sociologicamente o processo de 
acesso e de permanência estudantil de mulheres negras no contexto de implemen-
tação das políticas nacionais de ações afirmativas e da Lei 12.711, de 2012. Busco 
compreender os sentidos e os significados que essas políticas imprimiram nas tra-

1 De acordo com informações disponibilizadas pelo site do Ministério da Saúde COVID-19 é 
uma doença causada pelo Coronavírus SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratória Aguda Grave - Severe Acu-
te Respiratory Syndrome - SARS), que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomá-
ticas	a	quadros	respiratórios	graves.	Ver	em:	https://coronavirus.saude.gov.br/	Acessado	em	Maio	de	
2020.
2 A matéria publicada pela BBC NEWS informa que a população negra é desproporcionalmen-
te	afetada	nos	Estados	Unidos.	Ver	em:	https://www.bbc.com/portuguese/internacional-52267566	
Acessado em Maio de 2020.
3 Iniciada no Rio de Janeiro, a Campanha “Mães na Favela” alimentos e materiais de higiene 
para	população	pobre	e	periférica.	Em	Campo	Grande	-	MS,	o	projeto	conta	com	a	participação	da	
Central	Única	das	Favelas	(CUFA)	e	Slam	Camélias.	Ver	em:	https://www.campograndenews.com.br/
lado-b/comportamento-23-08-2011-08/onde-alcool-gel- e-luxo-projeto-maes-da-favela-busca-arreca-
dar-alimentos Acessado em Maio 2020.
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jetórias e nas ações individuais e coletivas dessas mulheres, que ingressaram na 
UFMS no período entre 2013 e 2018.

A Lei 12.711, que ficou conhecida como “Lei de Cotas”, tornou obrigatória a 
adoção de cotas com critérios de origem escolar (escola pública), racial e de ren-
da em todas as universidades federais e em institutos federais de ensino técnico 
de ensino médio do país. Com a aprovação da “Lei de Cotas”, o Estado Brasileiro 
consolidou e unificou o que já era realidade em grande parcela das universidades 
públicas, que vinham adotando algum tipo de política de ação afirmativa desde a 
década anterior (Brasil, 2012).

No caso da experiência da UFMS, os objetivos específicos são: a) Analisar de que 
maneira a UFMS tem implementado ações de permanência estudantil, no âmbito 
da Lei 12.711/2012, com destaque com para seus reflexos sobre as mulheres ne-
gras; b) Compreender como as estudantes negras constroem suas experiências de 
agência, individuais e coletivas, dentro da UFMS. Esta pesquisa, de caráter qualita-
tivo e exploratório, é realizada por meio de pesquisas documental e bibliográfica 
e com a realização de entrevistas que permitam captar as experiências vividas por 
mulheres negras que ingressaram pelas cotas. O aporte teórico-metodológico é 
baseado nas contribuições dos Estudos Culturais, Estudos Pós-Coloniais e Pensa-
mento Feminista Negro.

A frase que abre o título desta pesquisa é emprestada da importante escritora 
brasileira Conceição Evaristo. Mestre e doutora em Letras, ela é nascida em uma 
família marcada pela importante atuação de mulheres negras, que mantinham 
suas casas através do trabalho como faxineiras e cozinheiras. Com essa frase, ela 
demonstra sua experiência enquanto mulher negra com a escolarização formal e 
não-formal, e como que seu contexto social diz muito sobre a carreira intelectual 
consolidada por ela. Autora de obras premiadas, ela escreveu, entre outros livros, 
Olhos d’água, Ponciá Vicêncio e Becos da memória. Ao longo da construção desta 
pesquisa, nos deparamos com muitas outras frases de estudantes negras, que nos 
contaram suas experiências com a educação e com a formação universitária, agora 
neste contexto de implementação de ações afirmativas.

A escolha da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul se justifica, primei-
ramente, pela minha história pessoal e intelectual, que teve início com a minha 
entrada no curso de graduação em Ciências Sociais, no ano de 2009. Foi neste con-
texto que eu, mulher negra, mãe e de origem periférica, produzi minhas primeiras 
pesquisas na área de relações raciais, além da conclusão de curso de pós-gradua-
ção lato sensu na mesma universidade. De um ponto de vista mais amplo, a esco-
lha da UFMS também se dá por dados específicos sobre acesso e permanência de 
estudantes, sobre os quais falaremos logo mais, além do fato da instituição estar 
localizada em um estado marcado pela forte delimitação de fronteiras territoriais e 
humanas. Além desses aspectos, a UFMS foi a última universidade pública do esta-
do de Mato Grosso do Sul a adotar políticas de ações afirmativas, que somente se 
deu a partir da Lei 12.711/2012, apesar de haver intensa mobilização de diversos 



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

762

atores sociais para a implementação de políticas de cotas sociais e raciais anterior 
a promulgação da Lei.

Partindo de uma abordagem sociológica, foram utilizadas fontes documentais 
– tais como decretos, leis, publicações oficiais da UFMS, base de dados do perfil so-
cioeconômico de estudantes negras da UFMS – e realizamos entrevistas de pro-
fundidade, que nos permitiram compreender as particularidades da experiência 
sul-mato-grossense. Os significados produzidos por essas mulheres, em torno das 
dimensões de raça, classe, gênero sexualidade e como as suas posições sociais são 
delimitadas por parâmetros amplos estabelecidos por estruturas políticas, econô-
micas e culturais de dimensões que vão além de fronteiras nacionais.

Vale ressaltar que, ao pesquisar as experiências de mulheres negras cotistas, 
não as compreendemos enquanto um grupo homogêneo. Inspiramo-nos em Brah 
(2011) e Collins (2000) para argumentar que a categoria “mulher negra” tem suas 
particularidades forjadas dentro e por intermédio de aspectos historicamente es-
pecíficos de relações de gênero, raciais e de classe, entre outros marcadores. Tra-
ta-se de uma categoria construída, e em construção, no interior das experiências 
sociais.

APORTE TEÓRICO

Dedico esta parte para apresentar os referenciais teórico-metodológico que 
orientam essa pesquisa, entre eles, os Estudos Culturais e Estudos Pós-Coloniais. Es-
sas perspectivas teóricas nos auxiliam tanto nas etapas iniciais da pesquisa, quanto 
na formulação dos nossos instrumentos e na análise dos resultados. Essas aborda-
gens têm como principal intenção a desconstrução de essencialismos e de frontei-
ras culturais construídas “tanto pelo colonialismo como pelas lutas anticoloniais” 
(COSTA, 2006, p. 121).

Os Estudos Culturais em seu contexto de surgimento, a partir da segunda meta-
de do século XX, podem ser definidos como corrente teórica que se concentra na 
compreensão dos diferentes usos da mídia para criar e promover novas formas de 
cultura que estruturam nossa vida social. O foco de abordagem de origem dos Estu-
dos Culturais estaria na compreensão de como a mídia afeta nossa vida individual, 
estariam preocupados com o nível micro de nossas relações sociais, naquilo envol-
vem o cotidiano das pessoas. Podemos situar o surgimento dos Estudos Culturais, 
na Inglaterra, a partir de nomes como Graham Murdock, Raymond Willians e Edu-
ard Thompson e também na Universidade de Birmingham, a partir do importante 
trabalho de Stuart Hall (RAI; PANNA, 2015).

Ao tratar da emersão dos Estudos Culturais, Hall (2018, p.143) nos informa que 
na produção de teórica não existe “inícios absolutos” e o que deveria importar são 
as “rupturas significativas” que reagrupam antigas correntes de pensamento com 
novos elementos e produzem novas premissas. O que nos leva a novas possibilida-
des de temas, novos questionamentos e novas formas de respondê-los.
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Posicionada no contexto de emersão do Estudos Culturais, a perspectiva pós-
-colonial foi iniciada por pensadoras/es qualificadas/os como intelectuais da diás-
pora negra ou migratória, nomes como Homi Bhabha, Gayatri Chakravorty Spivak, 
Edward Said, Paul Gilroy, partiram inicialmente dos estudos literários na década de 
1980, expandindo-se posteriormente para outras disciplinas e para outras partes 
do mundo. Suas produções foram, em grande parte, influenciadas pelos trabalhos 
de Frantz Fanon.

Bhabha (2013), nos informa que os estudos pós-coloniais também estariam 
orientados para a necessidade de se pensar além da “normalidade” hegemônica 
e focalizar naqueles momentos ou processos e espaços que são produzidas as di-
ferenças culturais. Nesta perspectiva, as diferenças culturais são entendidas como 
excedentes das somas das partes da “diferença”, geralmente expressas como di-
ferenças de raça, gênero, classe, sexualidade, entre outras, conceituadas como 
entre-lugares. Para esse autor, a crítica pós-colonial é testemunha das forças desi-
guais de representação cultural envolvidas na disputa pela autoridade discursiva, a 
partir de práticas políticas e sociais dentro da ordem do mundo moderno.

O termo pós-colonial, de acordo com Young (2001), se refere ao período que 
sucede os processos de imperialismo e colonização. Mais especificamente, eviden-
cia um momento de transformação histórica e de formações culturais críticas que 
têm sido produzidas a partir das mudanças do poder colonial. O termo “pós” da 
crítica pós-colonial marca, justamente, esse momento histórico de introdução de 
novas estratégias e práticas críticas de contestação ao status quo da hegemonia 
imperialista.

Já o Pensamento Feminista Negro, a partir de nomes como Patrícia Hill Collins e 
bell hooks4, como qualquer outro conhecimento especializado, reflete a afinidade 
com as perspectivas do grupo que o criou. Neste caso, reflete as experiências de 
mulheres afro-americana e de mulheres afrodescendentes na esfera transnacional, 
ao argumentar sobre as distorções e exclusões destas, das estruturas de produção e 
validação do conhecimento ocidental (Collins, 2000).

Na obra Black Feminist Thought: knowledge, consciousness and the politics of 
empowerment, Collins (2000) ao examinar o conhecimento produzido coletiva-
mente por mulheres afro-americanas e a relação de interdependência com o co-
nhecimento especializado construído por intelectuais negras5, traz a subjetividade 
das mulheres afro-americanas para o centro de sua análise. Apresenta o pensa-
mento feminista negro como uma epistemologia situada dentro de um contexto 
de dominação, ou seja, como uma perspectiva parcial, pelo qual afro-americanas 

4 A autora Gloria Jean Watkins adotou o nome de bell hooks em homenagem à sua bisa-
vó	materna,	chamada	Bell	Blair	Hooks.	A	grafia	do	nome	em	letras	minúsculas	é,	de	acordo	com	a	
intelectual, uma maneira de dar mais destaque ao que ela está escrevendo do que à pessoa em si. 
Portanto,	neste	artigo	mantemos	a	forma	com	que	a	autora	se	denomina.	Mais	informações	podem	
ser conferidas na entrevista que ela concedeu a Helen Twokov (1992).
5	 Aqui	Collins	faz	uma	separação	entre	o	conhecimento	cotidiano	produzido	por	mulheres	
negras fora da academia e conhecimento intelectual produzido por mulheres negras dentro da acade-
mia.
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constroem lugares alternativos e epistemologias para validar suas autodefinições. 
Dessa maneira, a epistemologia feminista negra se diferenciaria de epistemolo-
gias ocidentais e eurocêntricas, essas últimas, refletiriam os interesses de homens 
brancos da elite.

A epistemologia feminista negra teria a experiência vivida por mulheres ne-
gras como critério de significação, ou seja, suas experiências estariam no centro 
da análise e contribuíram para o enriquecimento de compreensão de como gru-
pos historicamente subordinados criam formas de conhecimentos que possibilitam 
alcançar justiça social. Ainda assim, pode-se criar a oportunidade de diferentes 
pessoas se situarem em outras experiências, sem necessariamente compará-las ou 
de obrigatoriamente encarar aquela abordagem com sua. O que seria relevante é 
o deslocamento constante do centro político. Assim, não seria necessário enfatizar 
a epistemologia feminista negra em detrimento de outras epistemologias, mas sim 
examinar a conexão entre múltiplas epistemologias. Isso possibilitaria a problema-
tização de análises que encaram as opressões de forma separada e aditiva, e que 
mulheres negras teriam visão mais apurada do que outros grupos, ou que a opres-
são pudesse ser quantificada e comparada (COLLINS, 2000).

Apesar das particularidades de cada uma dessas perspectivas teóricas e seus 
afastamentos, aqui o intuito é que elas contribuam para o processo de significa-
ção e interpretação das vivências individuais e coletivas em meio as relações de 
gênero, raça, classe, sexualidade entre outros marcadores, articulados entre si e 
com estruturas políticas, econômicas e culturais mais amplas, como é o caso das 
políticas de ações afirmativas voltadas para a população negra.

RESULTADOS E ANÁLISE

A partir da realização das entrevistas com 20 estudantes negras de diferentes 
cursos de graduação da UFMS6, foi possível perceber que as questões trazidas pelas 
estudantes, quase sempre, giram em torno da identidade. E falar sobre identidade 
pode ser controverso até mesmo para quem parece estar segura sobre seu perten-
cimento. Uma nomeação como “mulher negra”, dentro do contexto colonial pode 
ignorar outras identidades, por exemplo, “ser estudante”, como nos lembra Brah 
(2011).

As contribuições das estudantes sobre o significado de ser mulher negra, de-
monstram que existem vários pontos para comentarmos sobre como as represen-
tações em torno da alteridade são produzidas. Por isso, nesta pesquisa, ao invés de 
me concentrar em questionar se existe um significado “certo” ou “errado” sobre 
“ser mulher negra”, realizei a interpretação sociológica baseada nas perguntas: 

6 Foram entrevistadas estudantes dos seguintes cursos de graduação Ciências Sociais (Bacha-
relado), Pedagogia (Licenciatura), Ciências Biológicas(Bacharelado e Licenciatura), Medicina (Ba-
charelado), Odontologia (Bacharelado), Direito (Bacharelado), Jornalismo (Bacharelado), Psicologia 
(Bacharelado), Artes Visuais (Licenciatura), Letras (Licenciatura) e Música Bacharelado).
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quais significados, entre muitos, elas desejam privilegiar? Quais significados são 
mobilizados pelas estudantes? Neste relato de pesquisa trago as contribuições de 
Angela, estudante de Medicina, sobre o significado de ser mulher negra e a desco-
berta de pertencimento racial.

Angela (estudante de Medicina) - Eu percebi a questão de ser 
negra quando eu entrei na faculdade e também quando eu esta-
va	no	cursinho	pré-vestibular,	em	que	eu	era	bolsista,	porque	era	
um cursinho bem caro. Eu consegui a bolsa por comprovar baixa 
renda	e	por	passar	nas	provas	do	processo	seletivo.	E	tiveram	
várias situações em que eu não podia ir totalmente desarrumada 
para o cursinho. Mesmo eu tendo que sair quase 23h da noite 
do cursinho, pegar ônibus, e ainda ter de acordar bem cedo para 
estar lá as 7:30h da manhã. Eu passava o dia inteiro no cursinho e 
eu não podia ir desarrumada. Porque várias vezes, eu cheguei no 
cursinho	o	GG,	vigia	do	cursinho,	ficava	olhando	feio	para	mim	
entendeu? Principalmente quando trocava de vigia que não me 
conhecia	e	ficava	olhando	feio	porque	eu	estava	desarrumada.	
E	eu	ficava	pensando	porque	isso	acontecia.	Eu	sei	que	eu	es-
tou	desarrumada,	mas	isso	não	é	motivo	para	ficar	olhando	feio	
para mim, entendeu? Aí eu fui percebendo que é porque eu sou 
negra.	Existe	um	estereótipo	de	que	não	é	comum,	é	muito	difícil	
uma	mulher	negra	estar	naquele	ambiente.	E	isso	me	fez	refletir	
bastante, depois que eu estava nesses ambientes excludentes 
né?!	E	aí	eu	comecei	a	reparar	na	quantidade	de	pessoas	negras	
que	tinham	no	cursinho.	Mulheres,	tinham	muitas,	mas	negras	
eram poucas. Fora que tem a questão do colorismo né?! Se eu 
fosse	procurar	realmente	uma	mulher	negra,	tipo	de	acordo	com	
colorismo,	que	me	classificam	como	parda,	realmente	não	tinha.	
Não	tinha	de	verdade	uma	mulher	negra	no	tom	realmente	es-
curecido	entendeu?	Não	tinha	e	eu	parava	para	ficar	olhando,	
por	isso	que	eu	não	me	sentia	tão	confortável	no	cursinho.	Não	
é porque eu não tenho dinheiro, é porque as pessoas me tratam 
diferente.	E	certas	situações,	eu	ficava	até	me	achando	incapaz	
de	 fazer	 algumas	 coisas,	porque	tinha	pessoas	na	mesa	de	ti-
rar	dúvidas,	por	exemplo,	estudando	e	elas	ficavam	me	menos-
prezando. E assim, talvez, às vezes, a pessoa está sensibilizada 
pela	situação	de	competitividade,	mas	quem	estava	compondo	
a	mesa	de	tirar	dúvidas,	não	era	não	eram	pardos	ou	negros,	
eram todos brancos e eu estava lá completamente deslocada. 
E	 isso	 se	 repetiu	na	 faculdade	 como	um	 todo.	Quando	eu	 fui	
recepcionada pelos veteranos, eu sofri certo preconceito, co-
mentários. Eu lembro desse porque foi muito marcante. Aqui no 
curso tem um trote, até leve, que é para você usar uma cartola. 
Usar uma cartola durante um semestre, o semestre de calouro. 
E	aí	o	presidente	da	Atlética	falou	para	mim,	no	meio	de	uma	
rodinha de colegas que estavam recepcionando, os veteranos 
recepcionando os calouros, ele falou assim: “Ai tu com esse so-
taque,	com	esse	cabelo,	mais	a	cartola	vai	ficar	hilário”.	Ele	falou	
rindo, só que eu não consegui entender o limite entre o cômico 
e o preconceito entendeu? Isso foi muito marcante para mim, 
porque ele falou do meu sotaque, falou de eu ser negra e falou 
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que isso era ridículo. Isso me marcou muito, então para mim, 
isso que é ser mulher negra no Brasil. Ainda hoje, para mim, é 
uma	luta.	Por	que	você	ser	o	que	você	é,	ainda	é	motivo	para	ser	
discriminada. E eu não aceito. Então para mim é isso.

Angela nasceu em Paulista, cidade que fica ao norte do estado de Pernambuco. 
Ela veio para Campo Grande-MS, para cursar o bacharelado em Medicina na UFMS. 
A estudante demonstra incômodo sobre os motivos que fazem com que seu sota-
que e seu cabelo ainda serem motivo de risada na universidade. Ao ser questiona-
da sobre o significado de ser negra, Angela demonstra a relação entre ser negra e 
ter sua posição de estudante contestada, desde o cursinho até a faculdade. Além 
relacionar “ser mulher negra” com luta, de alguma forma resistir a representações 
racializadas que “fixam” uma suposta inferioridade intelectual de mulheres negras, 
que atua na restrição dessas mulheres de espaços educacionais, como cursinhos 
e universidades. Isso é expressado pelas palavras: “ambiente excludente”, “inca-
paz”, “deslocada”, “menosprezando”.

Ao mesmo tempo, quando Angela diz: “Porque várias vezes, eu cheguei no cur-
sinho o GG do cursinho ficava olhando feio para mim entendeu? Principalmente 
quando trocava de vigia que não me conhecia e ficava olhando feio porque eu es-
tava desarrumada. E eu ficava pensando porque isso acontecia. Eu sei que eu estou 
desarrumada, mas isso não é motivo para ficar olhando feio para mim, entendeu? 
Aí eu fui percebendo que é porque eu sou negra”. Neste ponto, lembramos de Fa-
non e como ele descrevia o sentimento quando de receber “olhar” enclausurador: 
“Mas no novo mundo, logo me choquei com a outra vertente, e outro através dos 
gestos, atitudes, olhares, fixou-me como se fixa uma solução com um estabilizador. 
Fiquei furioso, exigi explicações...Não adiantou nada. Explodi. Aqui estão os farelos 
reunidos por um outro eu” (FANON, 2008, p. 103).

Também podemos perceber na fala de Ângela sua indignação e contestação de 
estereótipos raciais. Além disso, outro ponto que nos chama atenção é a situação 
com o “presidente da atlética”, e de como este elabora um discurso racializado 
sobre a estudante. Em sua fala podemos perceber a relação entre representação, 
diferença e poder, a persistência de regimes racializados de representação. Hall 
(2016), nos informa que esses regimes podem ser compreendidos como um con-
junto de práticas de estereotipagem que reduzem pessoas a algumas poucas carac-
terísticas simples e essenciais que são representadas e “fixadas” como naturais. A 
estereotipagem produz uma estratégia de separação entre o que seria considerado 
“normal” do “anormal’, entre aceitável e inaceitável, para logo após, excluir e/ou 
repelir tudo o que é diferente. Por isso, é importante compreendermos os reper-
tórios e as práticas de racialização que foram utilizadas para marcar a diferença 
racial, para construir formas de conhecimento racializados sobre mulheres negras.

Neste sentido, os comentários do presidente da Atlética do curso de Medicina re-
latado pela estudante Angela nos permite pensar em uma desmontagem simbólica 
que reduz um ser humano a partes do corpo. Nesse caso, o seu cabelo. Hall (2016) 
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nos informa que essa substituição do todo pelas partes, ou melhor, transformar 
um ser humano em um objeto, seria efeito do fetichismo. O fetichismo aqui é com-
preendido como uma prática representacional, que nos ajuda no entendimento de 
seus efeitos: “envolve rejeição, estratégia por meio da qual um poderoso fascínio, 
ou desejo, é satisfeito e, ao mesmo tempo, negado. No entanto, é também a forma 
pela qual aquilo que é considerado tabu consegue encontrar uma forma deslocada 
de representação” (HALL, 2016, p. 207).

Dessa maneira, o fetichismo se revela uma prática de representação que atua 
como uma estratégia para representar e ao mesmo tempo, não representar o ob-
jeto de desejo que é considerado um tabu, algo perigoso ou até mesmo proibido. 
Podemos concluir que regimes racializados de representação auxiliam na constru-
ção do “ser mulher negra” e foi possível perceber que isso está presente nos dis-
cursos das estudantes e em suas experiências. E essa presença não se dá apenas 
como uma passividade meramente reprodutiva ou para legitimar opressões, mas 
também como parte de um processo de produção de suas identidades. Isso leva a 
questionar qual seria a relação entre representação e identidade, ou seja: como os 
sentidos privilegiados pelas estudantes sobre “ser mulher negra” pode nos ajudar 
a compreender como suas identidades são produzidas?

As contribuições teóricas do Pensamento Feminista Negro, dos Estudos Cultu-
rais e Pós- Coloniais permite pensar que as categoriais “negro” e “negra” não são 
termos meramente descritivos, pois eles fazem parte do código colonial e das re-
lações de subordinação entre colonizador e colonizado. Mas foram reescritos, em 
diversas partes do mundo, em processos políticos, econômicos e culturais como, 
por exemplo, a mobilização do termo negro por parte dos movimentos Black Power 
nos Estados Unidos, com a intenção de recuperar uma herança africana que havia 
sido negada pelo racismo. Brah (2011) argumenta que a mobilização de uma mes-
ma categoria, a depender do contexto, pode assumir significados distintos, ou seja, 
negro tem sido utilizada de maneira contingente em diferentes contextos políticos.

Assim, “ser negro/a” não constitui uma essência, não seríamos constituídos 
inteiramente por marcadores raciais. Estamos sempre negociando com “atraves-
samentos” de gênero, sexualidade, classe, nacionalidade, entre tantas outras. Por 
isso a necessidade de se qualificar a discussão neste item a partir dos discursos 
das estudantes e de outras autoras/es que tratam da questão dos estereótipos 
produzidos sobre “ser mulher negra”, aproximando-as com as contribuições dos 
Estudos Culturais, em especial com os conceitos de identidade e representação. 
Portanto, compreendemos que o conceito de identidade deve ser encarado como 
uma produção constante e incompleta, constituído interna e não externamente à 
representação. As identidades, também não são uma simples recuperação do pas-
sado, e que nos guiarão de maneira fixa pelo resto de nossas vidas. As identidades 
são as diferentes maneiras pelas quais nos posicionamos, e as formas através das 
quais nos referimos às narrativas do passado (HALL, 1996). As contribuições das 
estudantes sobre ser mulher negra nos permite pensar que não podemos falar de 
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maneira exata e fechada sobre o que é uma identidade. Compreendo que falar so-
bre as experiências, as identidades de mulheres negras, deve se levar em conta as 
rupturas históricas e os deslocamentos que atuam na produção não do que essas 
mulheres são, mas o que elas vêm a se tornar como bem lembra Silvério (2019). 
As identidades são pontos de identificação, realizados no interior dos discursos, 
alicerçadas pela cultura e pela história. Estão mais próximas

de posicionamentos instáveis do que de essencialização (HALL, 1996 p.70).
Sobre a questão da identidade, Appiah (2016) argumenta que a construção de 

uma vida tem muitas dimensões é que elas estão relacionadas com a produção de 
nossas identidades. Encontramos correspondência na argumentação da estudan-
te Tarsila: “E a gente se encontra com esses estereótipos e percebe que eles são 
só estereótipos machistas e que não são reais. Porque a mulher negra pode sim 
ser todas essas coisas. Ela pode ser forte, sensual, cuidadosa, mas não necessaria-
mente ela é só isso né?!”. Sua fala nos permite pensar que na sua perspectiva “ser 
mulher negra” não deve ser moldado apenas por características que remetem às 
dimensões privadas de nossas vidas.

As entrevistas também permitiram a sistematização de um perfil geral das en-
trevistadas. Isso foi possível a partir da organização por temas, o que nos ajudou a 
traçar afastamentos e proximidades entre as experiências dessas estudantes. As-
sim, das entrevistas foi possível construir uma breve apresentação das: Infância e 
Adolescência; Educação básica; Gênero; Acesso à universidade; Relações Raciais; 
Trabalho; Lei 12.711/2012 e Cotas; Assistência Estudantil; Expectativas:

No geral, as memórias em torno da infância e adolescência podem ser divididas 
entre as: lembranças consideradas boas estão relacionadas as brincadeiras e a re-
lação com familiares mais próximos. Já, mas as lembranças consideradas “ruins”, 
nas palavras das estudantes, apontaram a descoberta do “ser negra” e também 
alguma situação relacionada ao racismo. E a maioria dessas “situações” aconte-
ceram na escola. Apenas a estudante Sheila não quis falar sobre a dimensão da 
família ao conversar sobre infância: “prefiro não falar da minha família”. Isso nos 
remete a relação da memória com aquilo que é indizível. Pollak (1992) nos lembra 
que “o silêncio tem razões bastante complexas” (POLLAK, 1992, p.6). Para poder 
relatar questões íntimas, “uma pessoa precisa antes de mais nada encontrar uma 
escuta" (POLLAK, 1992, p.6). Talvez, naquele momento ela não tenha visto em mim 
uma escuta. Mas no decorrer da nossa conversa ela foi falando de aspectos que 
envolveram sua infância e adolescência.

A dimensão familiar aparece como um aspecto relevante para todas as entrevis-
tadas. Em geral, elas consideram a família como importante espaço de organização 
social. Entre elas, existem semelhanças sobre temas que provocaram acordos e 
desacordos familiares, em especial questões que envolvem relações hierárquicas 
entre diferentes gêneros. A casa e as relações familiares aparecem como um lugar 
de ambivalência: em certos momentos, apresentada como um espaço de conflitos 
referentes a questão racial e gênero, ora como espaço que envolve intimidade e 
sentimentos de pertença. O apoio familiar se converte em algo necessário para 
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posicionamento contra discriminações de cunho racial e de gênero, mas também 
pode ser espaço de reprodução de violências.

Por tanto, como nos lembra Brah (2011), podemos pensar que as famílias dessas 
estudantes formam diferentes grupos de unidade doméstica, e eles podem ser ou 
não, um espaço de nuclear opressor. Não podemos generalizar o que “são” essas 
famílias pois quando as estudantes apontam a importância do núcleo familiar em 
suas trajetórias, não estão, necessariamente, aceitando, nem legitimando as orga-
nizações hierárquicas e poder masculino. E nem sempre estão travando lutas con-
tra seus familiares que têm atitudes preconceituosas. As estudantes desenvolvem 
diferentes estratégias para evitar situações desagradáveis, até mesmo violentas. E a 
busca pelo ensino superior aparece como uma dessas estratégias, mas não somen-
te, por exemplo: não se envolver em conflitos diretos com familiares; fomentar con-
versas com parentes sobre divisão das tarefas domésticas; morar sozinha; mudar 
de cidade; entre outras. O que chama a atenção é a percepção, por parte das estu-
dantes, de que o acesso ao ensino superior pode possibilitar uma melhor condição 
de vida. Suas diferentes formas de experimentar a universidade estão intimamente 
relacionadas com o contexto em que estão inseridas: curso, ano entrada, ano de 
conclusão. Ao mesmo tempo, que se conectam com aspectos individuais de suas 
trajetórias: idade, lugar de origem, maternidade e trabalho. que irão atuar na pro-
dução de diferentes formas.

CONCLUSÕES (OU CONSIDERAÇÕES FINAIS)

A discussão trazida até aqui, nos permite pensar que experiências das estudan-
tes com a educação superior, envolve estruturas políticas e culturais amplas que 
transcendem o campus de Campo Grande-MS. E que a produção de suas identi-
ficações individuais está articulada com identidades coletivas, e não se limitam a 
questão racial, mas envolvem dimensões de gênero, de classe e sexualidade. Vimos 
também que esses marcadores sociais não são reduzíveis em si mesmos e nem com-
pletamente independentes, eles têm origens diversas, mas se articulam de formas 
específicas e em condições históricas concretas (BRAH 2011).

Dessa maneira, é possível concluir que o contexto das ações afirmativas experi-
mentado pelas estudantes na UFMS, se dá em torno da articulação de questões de 
raça, da classe, de gênero. Esse processo pode ser encarado como um movimento 
transformador das configurações relacionais e está produzindo novos sujeitos e no-
vas identificações. Do mesmo modo, as estratégias elaboradas pelas estudantes, se 
dão de diferentes formas, por exemplo, colaborações coletivas, resistências, ques-
tionamentos e até aceitações de certas hierarquias de poder. Assim, podemos con-
siderar a universidade como um espaço que não está apartado das questões políti-
cas e culturais. Por tanto, existe a possibilidade de se questionar estruturas globais 
de poder que determinam direitos sociais de diversos grupos sociais.
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Ressalto que durante todo esse processo de investigação, desde a elaboração 
do projeto, revisitei minha biografia. Como a maior parte das estudantes aqui en-
trevistadas, também sou a primeira pessoa da família a estudar em universidade 
pública e cursar pós-graduação. Minha trajetória individual faz parte das memórias 
coletivas de mulheres negras, mas ressalto que essa narração é uma construção e 
não um guia transparente da realidade, não resume e encerra a experiência coleti-
va de mulheres negras com a educação superior.
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A CONSTRUÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE ESPAÇOS 
PARA GESTÃO E DISCUSSÃO DAS AÇÕES 
AFIRMATIVAS NA UEFS
Ana Maria Carvalho dos Santos
Carina Silva de Carvalho Oliveira
Cintia Souza Machado Ferreira

INTRODUÇÃO

As pesquisas e estudos sobre as ações afirmativas no Brasil constituem um 
campo bastante explorado nos últimos anos. Dissertações, teses, artigos e livros 
publicados demonstram uma gama variada de abordagens, que perpassam, desde 
o histórico da luta para a implantação das ações afirmativas nas universidades e 
institutos, até as ações relativas a permanência estudantil, e ainda a construção e 
implementação da legislação específica sobre o ensino da cultura afro-brasileira e 
indígena, e a educação para as relações raciais.1

No que diz respeito às instituições de ensino superior, percebe-se um maior 
volume de trabalhos acerca das ações afirmativas nas instituições federais,2 ainda 
que as universidades estaduais tenham sido as pioneiras na adoção da reserva de 
vagas como medida de ação afirmativa para os grupos historicamente excluídos3. 
Na Bahia a adoção de reservas de vagas socio raciais nas quatro Uebas se constituiu 
aos poucos, tendo a Uneb como pioneira do processo, e a Uefs, a segunda a imple-
mentar o sistema de cotas para o acesso ao ensino superior.

A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS NA UEFS

A atuação do movimento negro foi imprescindível para que as universidades, 
assim como a Uefs deixassem a inercia quanto a adoção de políticas sociais a favor 
dos grupos historicamente excluídos. Como afirma Gomes:

1	 Dentre	os	trabalhos	que	apontam	a	diversidade	de	temáticas	ver:	SOUZA,	Railda	Neves.	
A	perspectiva	afrocentrada	do	ensino	de	história	no	CEUP:	após	mais	de	uma	década	da	Lei	n.	
10.639/03. Mestrado em História da África da Diáspora e dos Povos Indígenas. Cachoeira, 2016. 
SILVA,	Paulo	Vinicius	B.	da.	et	al.	Políticas	afirmativas.	In:	Paulo	Vinicius	B.;	RÉGIS,	Kátia;	MIRANDA,	
Shirley	A.	de	(Orgs.).	Educação	das	relações	étnico-raciais:	o	estado	da	arte.	Curitiba:	NEAB-UFPR	e	
ABPN, 2018. p. 561 – 621
2	 Ver	nesse	sentido	o	levantamento	das	teses	e	dissertações	da	Biblioteca	Digital	Brasileira	de	
Teses e Dissertações. BDTD.
3 A Universidade Estadual da Bahia, UNEB e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, 
a	partir	de	processos	distintos	foram	as	universidades	pioneiras	na	adoção	das	ações	afirmativas.
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O Movimento Negro brasileiro faz parte do processo de pro-
dução da pedagogia dos movimentos sociais. A principal tarefa 
desse movimento social é a luta contra um fenômeno que o Bra-
sil ainda insiste em dizer que não existe ou, se existe, dá- se de 
forma mais branda em nosso país do que em outros: o racismo 
(GOMES, 2019, p.144).

A luta por políticas de ações afirmativas na Universidade Estadual de Feira de 
Santana - UEFS, se intensifica no ano de 2002, quando o Núcleo de Estudantes 
Negros e Negras da Uefs – NENNUEFS4, durante o III Congresso Estudantil Univer-
sitário coordenou uma mesa redonda intitulada: “O sistema de cotas para acesso 
ao ensino superior”, e logo depois, no mesmo ano, o referido grupo, participou de 
uma outra mesa redonda, junto a um professor da instituição, com o tema: “Po-
lítica de Cotas na UEFS”. A partir daí, outras ações foram articuladas e em agosto 
de 2003, o Nennuefs encaminhou a gestão da Uefs um documento intitulado “Por 
Políticas de Ações Afirmativas: Cotas para Negros na Uefs”, solicitou aos Conselhos 
Superiores da Universidade a criação de um Grupo de Trabalho Institucional Pró-
-Cotas na Uefs e a inclusão, nos processos seletivos de um mecanismo que permi-
tisse a identificação do perfil racial dos estudantes.

Em 2004, após forte pressão do Nennuefs em parceria com o Movimento Ne-
gro de Feira de Santana representado por outras entidades, como a Frente Negra 
Feirense, Frenef e a Liga de Cultura Negra de Feira de Santana, o tema das ações 
afirmativas entrou na pauta do Conselho Superior Universitário – Consu/Uefs, que 
em reunião, decidiu criar uma Comissão com o objetivo de elaborar uma proposta 
para acesso e permanência de grupos historicamente excluídos do ensino superior. 
Ao final de 2005 a Comissão apresentou o levantamento do referido perfil racial 
e explicitou, à época, a baixa representatividade de negros nos cursos de bacha-
relado, principalmente os considerados de alto “prestígio social”. Ao concluir os 
trabalhos, a comissão entregou ao Consu uma proposta de política de ações afir-
mativas para a Uefs. Essa foi avaliada pelos conselheiros e aprovada em reunião 
extraordinária, realizada em 20 de julho de 2006 sendo designada Resolução Consu 
034/2006.

Através da Resolução Consu 034/2006 a Uefs implantou cotas sociais e raciais 
mediante a reserva de vagas para grupos historicamente excluídos a partir do pro-
cesso seletivo 2007.1, e estabeleceu o prazo de 10 anos para que esta fosse revi-
sada. Foram reservadas 50% das vagas dos cursos de graduação para estudantes 
oriundos de escola pública, dentre estes, 80% para negros, e 20% para não-negros, 
além de duas vagas extras por curso destinadas a estudantes indígenas e quilom-
bolas. Atentando para recomendações da comissão para propor a política de ação 
afirmativa para a Uefs quanto ao desenvolvimento de ações para assistência es-

4 O Nennuefs foi criado em 1996. Sobre o Nennuefs Ver: DAMASCENO, K. T. Movimento 
negro, um breve panorama dos anos 2000. In: SANTIAGO, Ana Rita et al. (Org.). Descolonização do 
conhecimento no contexto afro-brasileiro. Cruz das Almas, UFRB, 2017.
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tudantil de modo a assegurar a permanência dos estudantes, a Resolução Consu 
034/2006 estabeleceu também uma Comissão de Permanência composta por re-
presentantes dos grupos atendidos pela reserva de vagas, por representantes da 
comunidade civil e instâncias administrativas e acadêmicas, para elaborar, acom-
panhar e divulgar relatórios anuais dos resultados da política bem como encami-
nhar ações voltadas para garantir a permanência dos estudantes.

DAS AÇÕES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DA UNDEC

A Comissão de Permanência se constituiu como o primeiro espaço para o acom-
panhamento das ações afirmativas na Uefs, ainda que a Pró- reitoria de Graduação 
realizasse a implementação delas através da coordenação de seleção e admissão e 
da divisão de assuntos acadêmicos, enquanto instâncias administrativas, respon-
sáveis pelo Processo Seletivo e matrícula dos alunos. Em maio de 2007, a mencio-
nada comissão se reuniu pela primeira vez, iniciando um trabalho de análise acerca 
das condições da assistência estudantil, visando encontrar alternativas para a ga-
rantia da permanência dos estudantes, de modo prioritário, para os ingressantes 
pelo sistema de reserva de vagas. Com o apoio da administração da Uefs, a referida 
comissão realizou reuniões com o Secretário de Educação e a Secretaria de Promo-
ção da Igualdade Racial – SEPROMI, nos anos de 2007 e 2008. Como fruto dessas 
reuniões, a Uefs conseguiu a liberação de subsídio pelo governo do estado para 
implantar o restaurante universitário, o que ocorreu no início do semestre 2007.1. 
Outras demandas também foram atendidas pela administração central, mediante 
a utilização dos recursos próprios da instituição, dentre elas: a ampliação do núme-
ro de bolsas da assistência estudantil, isenção das taxas de inscrição no vestibular 
para os beneficiários da reserva de vagas e a reforma e ampliação da residência 
universitária. Em articulação com o governo do estado, foi garantido recursos para 
a reforma de uma casa existente no campus para a criação da residência indígena, 
destinada exclusivamente para os indígenas aprovados no vestibular e solicitado a 
criação de um curso pré-vestibular destinado aos estudantes das escolas públicas 
para o atendimento dos estudantes das comunidades indígenas e quilombolas.

Enquanto atuava em prol de seus objetivos, a Comissão de Permanência passou 
a ser denominada de Comissão de Ações Afirmativas – CAA, após passar por refor-
mulação, e em 2009, entregou a comunidade universitária o Programa de Ações 
Afirmativas da Uefs: Políticas de Acesso, Permanência e Pós Permanência, docu-
mento com a análise dos resultados dos primeiros dois anos do sistema de cotas 
e que apresentava estratégias para consolidação da política de permanência. Com 
os dados apresentados em 2009 foi possível visualizar os cursos cujas cotas eram 
completamente preenchidas e outros nos quais elas não chegavam a ser utiliza-
das, assim, como a percepção, de que as vagas extras para indígenas e quilombo-
las precisavam ser melhor divulgadas. Concluiu-se também que a Uefs precisava 
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desenvolver uma política de permanência sólida envolvendo todos os setores da 
instituição para real promoção da igualdade social e étnico racial. Ansiava-se por:

Uma	política	de	permanência	 estudantil,	 com	 foco	na	 susten-
tabilidade	 de	 um	 projeto	 de	 democratização	 da	 universidade	
através	da	política	de	ações	afirmativas,	muito	mais	do	que	um	
conjunto de ações de assistência ou atendimento a demandas 
materiais,	significa	uma	proposta	ampla	e	articulada,	com	vistas	
à	promoção	das	múltiplas	dimensões	do	estudante	universitário	
e	a	constituição	de	um	ambiente	adequado,	com	as	condições	
plenas de desenvolvimento acadêmico (CAA, 2009, p.25).

O setor responsável pela assistência estudantil na Uefs, desde os anos 80, era 
a Unidade de Organização e Desenvolvimento Comunitário – UNDEC, que atua-
va também para atender as demandas de assistência aos servidores docentes e 
técnicos. Entretanto, ante a implementação da política de cotas, a demanda pela 
criação de uma instância específica para ampliar e fortalecer as ações afirmativas, 
bem como, consolidar as ações e programas para a permanência estudantil na ins-
tituição, se tornou uma medida necessária e urgente. Era preciso revisar, ampliar 
e criar programas direcionados a assistência estudantil, considerando o perfil so-
cioeconômico dos estudantes optantes da reserva de vagas, assim como, articular 
e efetivar a política de ações afirmativas da Uefs. Nesse contexto, em dezembro 
de 2013, através da Resolução Consad 065/2013, a Undec teve seu nome alterado 
para Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis.

A PROPAAE E A CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES AFIRMATIVAS: 
DO ESPAÇO E DA VISIBILIDADE

Instalada em 24 outubro de 2014, a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e As-
suntos Estudantis– PROPAAE, substituiu a Undec, ocupando o seu espaço físico 
e mantendo as ações direcionadas para a assistência aos estudantes através das 
seleções para ingresso na residência universitária, seleções para a bolsa auxílio es-
pecial destinada aos residentes e a bolsa estágio acadêmico. Ambas implicando em 
contrapartida dos estudantes com carga horária destinada a atividades laborais. 
Neste sentido, um dos desafios postos, consistia na elaboração de um programa 
de assistência estudantil que não implicasse na contrapartida citada e, atendesse 
aos aspectos psicossociais e acadêmicos que envolve a vida do discente, de modo 
especial os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que ingres-
saram via sistema de reserva de vagas.

Considerada uma pró-reitoria com feições administrativas e acadêmicas, a Pro-
paae obteve assento nos conselhos superiores da universidade: Consepe e Con-
su, sendo representada pelo seu pró-reitor (a). Ressaltando que a dinâmica das 
decisões sobre a vida universitária perpassam pelos debates e deliberações dos 
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mencionados conselhos, considerando a autonomia das universidades conforme 
estabelecido no artigo 207 da Constituição Federal, ter espaço nesses, significou 
um passo importante para as ações afirmativas e a permanência estudantil, na 
medida em que as questões a elas pertinentes, se tornavam objeto de diálogo dos 
participantes dos conselhos, cuja composição, era e ainda é, marcada pela pre-
sença dos diretores de departamentos, coordenadores dos cursos de graduação e 
pós-graduação, representantes das entidades estudantis, dos docentes e técnicos, 
além dos pró-reitores e da reitoria.

Estabelecida a Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, aos 
poucos, foi se organizando a sua estrutura administrativa, definindo atribuições 
para os setores e suas possibilidades de articulação. A aprovação do regimento 
interno da Propaae pelo Consu, em maio de 2018, através da Resolução Consu 
025/2018 foi um importante passo para o conhecimento da comunidade universi-
tária sobre atribuições e limites de cada setor, bem como o organograma da pró-
-reitoria. Com três finalidades específicas definidas como: 1 - propor, planejar e 
acompanhar as políticas de ações afirmativas; 2 – Planejar, implementar, coorde-
nar e consolidar programas de assistência estudantil que visem ampliar condições 
para a permanência; 3 – Planejar, implementar, coordenar e consolidar ações de 
apoio aos estudantes e as entidades estudantis da Uefs5, a Propaae delimitou seus 
objetivos e seu campo de atuação. Composta por sete setores administrativos: o 
Gabinete da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, a Coor-
denação Geral, a Secretaria, a Coordenação de Políticas Afirmativas – CPAFIR, a 
Coordenação de Assuntos Estudantis – CODAE, o Núcleo de Apoio Psicossocial e 
Pedagógico – NAPP e o Núcleo de Alimentação no Campus – NAC, a Propaae bus-
cou articular as ações dos setores de acordo os seus objetivos, em consonância 
com as demandas estudantis, e estabelecendo parcerias com outros setores da 
universidade e da comunidade externa.

Destaca-se entre as articulações realizadas, o diálogo e parceria com a Comis-
são de Ações Afirmativas, a CAA, esta teve um papel fundamental desde o início 
da implementação das ações afirmativas, como citado anteriormente, e continuou 
a cooperar com a Propaae no acompanhamento das ações voltadas para a assis-
tência estudantil e na definição das diretrizes gerais para a consolidação das ações 
afirmativas na Uefs.

Entretanto, foi preciso criar um espaço administrativo para o desenvolvimento 
dos trabalhos necessários ao atendimento das demandas relativas as políticas afir-
mativas bem como possibilitar a ampliação da visibilidade destas. Com esse pro-
pósito, foi criada na Pró-reitoria, a Coordenação de Políticas Afirmativas – CPAFIR, 
tendo, dentre as suas atribuições, conforme o regimento: propor, orientar, avaliar, 
acompanhar e divulgar as políticas e programas de ações afirmativas; articular par-
cerias com os setores da universidade e instituições externas em prol do fortale-
cimento da política afirmativa e assistência estudantil da Uefs; incentivar e apoiar 

5 UEFS. Conselho Superior (CONSU). Resolução Consu 025/2018.
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núcleos de discussão na Uefs sobre as temáticas de gênero, assistência estudantil, 
raça e etnia, diversidade sexual, inclusão de pessoas com deficiência e educação; 
proceder o encaminhamento das demandas relativas às políticas afirmativas; e co-
operar com a execução das políticas de assistência estudantil.

Em consonância com as suas atribuições, a Cpafir atuou na promoção e apoio a 
variados eventos com o objetivo de dar visibilidade a política em voga, contribuin-
do para a discussão sobre a diversidade, o racismo e a intolerância religiosa, atra-
vés de mesas redondas, ciclos de debates e seminários realizados em parceria com 
professores, servidores e estudantes dos núcleos e cursos da Uefs. Dentre os even-
tos realizados destacamos os que foram organizados em parceria com a Comissão 
de Ações Afirmativas – CAA: o Seminário sobre o Programa de Permanência Estu-
dantil da Uefs, em 2016, o Seminário dos 10 Anos de Ações Afirmativas, em 2017 e 
a Apresentação do Relatório da Política de Ações Afirmativas da Uefs, em 2018. O 
primeiro teve por objetivo avaliar a política de permanência e assistência estudan-
til implementada pela Uefs e conhecer as experiências de outras instituições brasi-
leiras, como a Ufscar, a Ufmg, a Ufrb e a Uneb. O último permitiu avaliar o impacto 
da política na universidade, verificando as taxas de evasão e conclusão, sobretudo 
as taxas de ingresso de negros, indígenas e quilombolas na universidade.6

O Seminário dos 10 Anos de Ações Afirmativas na Uefs gerou grande expec-
tativa por ser considerado fundamental para a discussão sobre a avaliação e a 
proposição da nova resolução do sistema de reserva de vagas. Durante o Semi-
nário, através das falas dos diferentes componentes da comunidade universitária 
foi constatada a efetividade das ações afirmativas quanto a maior presença dos 
estudantes negros e também o reconhecimento da presença dos estudantes qui-
lombolas e indígenas. Através das mesas e debates também foi sinalizado a neces-
sidade de ampliação do sistema de reserva de vagas para atender a outros grupos 
historicamente excluídos, a exemplo das pessoas trans, travestis e transgênero; 
pessoas com deficiências e indicado ainda a necessidade de estender o sistema 
na pós graduação. A implantação da comissão de verificação como medida efetiva 
de combate às fraudes, também foi objeto das discussões. Seguindo a perspectiva 
defendida por Vaz,

[...]as	comissões	de	verificação	têm	se	estabelecido,	nos	últimos	
anos,	como	mecanismo	de	concretização	do	direito	à	(dever	de)	
proteção contra a falsidade de autodeclarações raciais. Sem elas 
tais	ações	afirmativas	são	esvaziadas	e	perdem	seus	fundamen-
tos, por não serem capazes de alcançar o resultado a que se 
destinam,	qual	seja:	o	efetivo	incremento	da	representatividade	
negra nos espaços de poder (VAZ, 2018, p.35).

6	 Para	acessar	Relatório	da	Política	de	Ações	Afirmativas	da	Uefs,	ver:	http://www.propaae.
uefs.br/arquivos/File/relat_acoes_afirmativas_uefs_2018.pdf
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Na Uefs, as discussões sobre as comissões de verificação ganharam maior fô-
lego após o Seminário dos 10 Anos das Ações Afirmativas, havendo além de uma 
mesa realizada durante a programação do novembro negro de 2018, a oferta de 
um curso sobre a comissão de verificação, a partir de fevereiro de 2019, para a sen-
sibilização da comunidade universitária e da sociedade civil sobre a questão. Im-
portante registar também a movimentação estudantil de cobrança junto a Propaae 
e a reitoria para a implantação da comissão de verificação, utilizando de canais, 
como denúncias, junto a ouvidoria da instituição e do estado, acerca de fraudes 
no sistema de reserva de vagas. Em resposta, desde 2017, a Cpafir atuou junto as 
instâncias superiores comunicando as denúncias recebidas e solicitando as provi-
dências cabíveis. Neste sentido foram instituídas cinco comissões de sindicância. 
As fraudes confirmadas implicaram em desligamento dos estudantes envolvidos, 
dentre estes, um recorreu à justiça e obteve parecer favorável a colação de grau. A 
Uefs recorreu e ainda aguarda posição da justiça sobre o recurso.

Com uma nova resolução para reserva de vagas aprovada em 2019, a Resolução 
Consu 10/2019 e a Resolução Consu 05/2020, ambas a vigorar a partir do segundo 
semestre letivo de 2020.2, foi estabelecida a Comissão Institucional de Verificação 
da Uefs. A Instrução Normativa nº01/2020, da Câmara de Políticas Afirmativas e 
Assuntos Estudantis dispôs sobre sua composição e os procedimentos pertinentes 
a verificação e validação das autodeclarações. Em 24 de abril de 2020 através do 
Edital 01/2020, a Propaae, abriu inscrições para compor a Comissão de Verificação, 
e o primeiro curso de formação dos habilitados, conforme exigências do referido 
edital, encontra-se em desenvolvimento. De tal modo, a Uefs, segue os passos de 
outras instituições do país na defesa das ações afirmativas, buscando a articula-
ção com as diferentes instâncias e setores da instituição e da sociedade civil, esta, 
representada pelos sujeitos integrantes dos diferentes movimentos sociais. Como 
assevera Nunes:

É da gestão pública a responsabilidade pela ocupação das vagas 
pelos	sujeitos	de	direito.	O	processo	de	gestão	de	ações	afirma-
tivas	 implica	numa	 reorganização	da	 lógica	 administrativa	 sob	
o	ponto	de	vista	da	institucionalidade	das	políticas	que	reque-
rem não apenas uma execução formal de serviços nas etapas 
de acesso e permanência do/a ingressante, como também no 
acompanhamento do/a egresso/a” (NUNES, 2018, p.19).

Nesse sentido, ressaltamos o papel do Napp e da Codae, setores da Pro-reitoria 
de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis, que em diálogo e articulação com 
os colegiados de curso e a Pró-reitoria de Graduação, acolhem as demandas dos 
estudantes, através da escuta qualificada, e encaminham providências juntos aos 
setores necessários, desde aqueles responsáveis pelo suporte psicológico, acadê-
mico até o setor de infraestrutura da universidade. Ademais apresentamos a seguir 
um espaço criado institucionalmente, para além da CAA e da PROPAAE, a Câmara 
de Política Afirmativas e Assuntos Estudantis do Consepe.
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A CÂMARA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS E ASSUNTOS 
ESTUDANTIS DA UEFS: DO PORQUÊ E DAS AÇÕES

Considerados como “Colegiados maiores da estrutura organizacional da Uni-
versidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), os Conselhos Superiores têm como 
competência formular as políticas institucionais e definir as diretrizes gerais das 
áreas acadêmica e administrativa” (PDI, 2019, p.34). Tendo em sua estrutura orga-
nizacional três Conselhos Superiores: o Conselho Universitário (CONSU), o Conse-
lho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e o Conselho de Adminis-
tração (CONSAD), preservando a autonomia específica a cada um, no conjunto das 
atribuições, “avaliam e decidem sobre os diversos assuntos referentes ao funciona-
mento da UEFS, bem como concedem apoio diuturno aos reitores, estimulando-os 
na complexa tarefa de gerir a Instituição.” (PDI, 2019, p.34).

Para a análise empreendida neste texto importa-nos destacar o Consepe, por 
ser deste, a Câmara de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis. Através da Re-
solução Consepe 086/2017 foi realizada a alteração do Regimento deste Conselho 
implicando em sua composição com quatro câmaras: a) graduação, b) pesquisa 
e pós graduação, c) extensão e d) políticas afirmativas e assuntos estudantis. As 
atribuições da Câmara também foram definidas na resolução citada, entretanto, os 
seus componentes foram estabelecidos na Resolução Consepe 087/2017.

As razões para a implantação da supracitada Câmara perpassaram por várias 
questões, dentre elas: a) o reconhecimento do Consepe enquanto espaço demo-
crático e legítimo para a deliberação das questões relativas às políticas afirmati-
vas, os assuntos estudantis, e de modo especial a assistência estudantil, visto que 
a ausência, deficiência, ou a excelência dessas ações repercutem diretamente na 
permanência e na evasão estudantil; b) a necessidade das políticas afirmativas e os 
assuntos estudantis ultrapassarem os limites do gabinete da reitoria e da pró-reito-
ria alcançando através da Câmara específica um debate mais amplo e participativo; 
c) o fato da Uefs vivenciar os dez anos de estabelecimento das cotas e necessitar 
ampliar o debate nos espaços institucionais sobre a experiência vivenciada. Ainda 
que a Propaae em parceria com a CAA e a Prograd coordenasse as discussões, se 
considerou necessário avaliar e propor alterações a resolução em vigor e, a Câ-
mara, foi identificada como um fórum privilegiado para a discussão de normas e 
resoluções.

Embora aprovada em 2017, a efetiva implantação da Câmara somente ocorreu 
um ano depois. Em agosto de 2018 após a sua instalação, a primeira discussão 
realizada na Câmara foi sobre as minutas de resoluções para os programas da assis-
tência estudantil. Ao longo de oito reuniões foram discutidas várias questões sobre 
as minutas propostas e deliberadas alterações, de modo a atender as demandas 
estudantis e a capacidade de implementação de uma assistência estudantil qualifi-
cada e articulada a política de ações afirmativas desenvolvida pela universidade. A 
discussão sobre a minuta da resolução de reserva de vagas proposta pela CAA, em 
substituição a Resolução Consu 34/2006, também foi objeto de análise da Câmara, 
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após três reuniões, foram aprovadas alterações e a proposição foi encaminhada ao 
Consu. Na sequência foram iniciados os debates sobre a Comissão Institucional de 
Verificação, havendo a aprovação da oferta do curso para sensibilização da comu-
nidade universitária e a organização da Instrução Normativa nº 01/2020.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A narrativa apresentada sobre a construção e consolidação de espaços para 
a gestão e discussão das ações afirmativas na Uefs, demonstra como o processo 
de implantação e acompanhamento da política de reserva de vagas traz consigo a 
reestruturação da universidade para atender a dinâmica dos sujeitos partícipes da 
política. Muito ainda se teria a abordar, não apenas sobre as instâncias de gestão, 
mas sobre os espaços de discussões e pesquisas a exemplo do Núcleo de Estudos 
Afro-Brasileiros - Neabi, o Núcleo de Estudos de Desigualdades em Saúde - Nudes e 
o Laboratório de Estudos Conexões Atlânticas Diáspora Africana, Culturas Afro-bra-
sileira e Indígena - Lecádia, dentre outros. Entretanto, nos limites permitidos para 
esta escrita, esperamos que a nossa contribuição, através do relato apresentado, 
possa estimular a criação de espaços institucionais específicos para a defesa das 
ações afirmativas e o combate ao racismo institucional que por muitas vezes e de 
formas diversas permeiam as universidades.
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COTISTAS E NÃO COTISTAS NA UFAL:
PERCEPÇÕES SOBRE DISCRIMINAÇÃO, 
A POLÍTICA DE COTAS E OS COTISTAS
Fabson Calixto da Silva

INTRODUÇÃO

No ensino superior, por meio de políticas de ação afirmativa, promove-se a in-
clusão social de negros e negras, a partir de um diferente tratamento entre os 
diversos grupos étnico-raciais da sociedade brasileira. Nessa perspectiva, a política 
de cotas pretende tornar a universidade um espaço equitativo e democrático para 
a inclusão e permanência de grupos aos quais há muito tempo foi negada a oportu-
nidade de estar e permanecer nesse nível de ensino.

A política de cotas tornou-se, então, um meio para a população negra almejar o 
acesso à universidade. Porém, o acesso por si só é o primeiro passo para a reversão 
desse quadro de desigualdades. Isto é, garantir a inclusão de negros e negras no 
ensino superior não elimina as práticas discriminatórias e racistas que são produzi-
das e reproduzidas nas instituições educacionais.

Com a emergência e a implantação das políticas de ação afirmativa em geral 
e da política de cotas em particular, temos assistido à veiculação de ideias e ar-
gumentos contrários a essas políticas baseados no discurso da meritocracia, da 
isonomia e da constitucionalidade.

Este artigo, sendo uma versão focalizada da dissertação do autor1, lança a ques-
tão: quais as percepções sobre discriminação, a política de cotas e os cotistas para 
estudantes dos cursos de Direito e Medicina da UFAL? Para tanto, na primeira se-
ção discutiremos como a ideia de raça é abordada no Brasil. Em seguida, apresen-
taremos como as desigualdades raciais operam no sistema educacional, tornando 
indispensável assim, a institucionalização das cotas raciais. E por sim, será exposto 
alguns dados, dentro dos limites aqui proposto, sobre discriminação, política de 
cotas e cotista, coletados junto aos estudantes dos dois cursos aqui referidos.

COMO A CATEGORIA DE RAÇA OPERA NO CONTEXTO 
BRASILEIRO?

O surgimento do racismo científico em meados do século XIX e seus efeitos 
contribuíram para a construção de uma imagem negativa e depreciativa do índio, 

1 A referida dissertação foi defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
da	Universidade	Federal	de	Alagoas	e	tem	por	título	“Ação	Afirmativa,	Tensões	e	Relações	Raciais	na	
Educação:	repercussão	em	torno	da	política	de	cotas	da	Universidade	Federal	de	Alagoas.	Consultar	
em:	http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/4700.
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do negro e do mestiço no Brasil. Os seus elementos basilares estão atrelados prin-
cipalmente às teorias europeias, como também às norte-americanas. Tais teorias 
colaboraram para que a Europa fosse representada como o continente da civili-
zação, de cultura prestigiosa e influente, dotada de superioridade racial, onde os 
brancos encontram-se na extremidade da hierarquia racial. Consequentemente, o 
continente europeu tornou-se modelo de sustentação ideológica de segregação e 
exclusão dos indivíduos que não se assemelhavam a seus habitantes.

No Brasil, particularmente, as explicações das diferenças raciais da população 
estavam marcadas por um viés político. Para Schwarcz (1993), o discurso científi-
co evolucionista, surgido no Brasil em meados dos anos de 1870, foi utilizado pela 
política imperialista como justificação das diferenças internas. Para tanto, esses 
modelos de análise social explicavam o atraso brasileiro frente ao desenvolvimento 
do mundo ocidental e enquadrava o país em um patamar mais baixo de inferiori-
dade. De acordo com a autora, “o que aqui se consome são modelos evolucionistas e 
social- darwinistas originalmente popularizados enquanto justificativas teóricas de 
práticas imperialistas de dominação” (SCHWARCZ, 1933, p. 30).

A inserção desse tipo de ideário científico com base nas teorias deterministas 
europeias e norte-americanas confunde-se com a própria difusão da ciência no 
Brasil no final do século XIX, em contraste como o movimento de modernização e 
civilização em curso. As elites intelectuais e econômicas, preocupadas com a má re-
presentação do país pelos estrangeiros – como um local de selvageria, por exemplo 
–, tentam conceber e apresentar uma nova imagem para o Brasil importando esse 
ambiente científico. Dessa forma, o país poderia adquirir status de modernidade e 
civilidade se engajando no debate intelectual.

Por um lado, a apropriação dos modelos evolucionistas e darwinistas sociais pe-
las elites intelectuais e econômicas encurtava a distância entre o Brasil e o mundo 
europeu, rumo à civilização e ao progresso da nação. Por outro, todavia, a inserção 
desse ideário científico tornava mais visível as deficiências de um país miscigenado 
quando tentava aqui aplicar as teorias deterministas.

Os anos de 1950 no Brasil têm como marco a inserção e o desenvolvimento 
do programa de pesquisas da Unesco. O projeto Unesco, como ficou conhecido o 
programa, tinha como objetivo a compreensão das relações raciais no país, repre-
sentadas à primeira vista como pacíficas e equilibradas. De acordo com Pereira e 
Sansone (2007), esse projeto tornou-se referência nas ciências sociais brasileiras, a 
partir do desenvolvimento dos estudos de comunidade, dos dados coletados e da 
repercussão das análises e dos resultados a que chegou.

Mas, há também dentro do campo de interpretação das relações raciais no Bra-
sil dois modelos distintos que se convertem em clássicos no pensamento social 
brasileiro: o primeiro protagonizado pelo sociólogo Gilberto Freyre resultado de 
sua grande obra Casa-grande e Senzala (1933); o segundo originário dos estudos de 
Florestan Fernandes em A integração do negro na sociedade de classe (1965).
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A principal tese defendida por Freyre em seus estudos é a ideia de equilíbrio dos 
contrários. Para ele, prevaleceu uma harmonia através dos contatos entre o colono 
português, o negro e o índio acreditando, contudo, na influência entre os grupos 
raciais distintos. Freyre não negou a existência da violência e dos excessos nos 
tratamentos para como os grupos raciais subordinados protagonizados pelo grupo 
racial dominante, embora o autor não admitisse esses excessos e violência como 
comportamentos autoritários, mas, sim, como uma forma de estabilidade das opo-
sições entre as raças que constituíram o país. Portanto, predominaria um tipo de 
democracia racial entre os grupos raciais, sem desconsiderar o lugar que ocupava 
cada um dentro da sociedade patriarcal.

Por outro lado, Florestan Fernandes, a partir da década de 1950, nos mostra as 
relações entre as raças sob um ponto de vista do social e menos sob um ponto de 
vista biológico, mais estrutural do que racial.

Fernandes analisa a integração do negro através da fragmentação do sistema 
escravocrata e a sua admissão a uma sociedade que começara a se estruturar em 
classes sociais, demonstrando com isso que o negro não recebeu nenhuma prepa-
ração para viver no novo sistema social, econômico, político e cultural. Ao mesmo 
tempo, permanecia a irregularidade de ocupação e mando entre as raças nessa 
nova ordem social competitiva, isto é, o branco continuou ocupando posições de 
prestígio, de mando e de domínio, ao contrário do negro que continuava em uma 
situação subordinativa, resultado das mazelas sofridas desde o extinto sistema es-
cravocrata.

A RELAÇÃO ENTRE RAÇA E EDUCAÇÃO

Ao longo do tempo, foram desenvolvidas diferentes teorias para explicar a ori-
gem das disparidades educacionais, como a relação entre origem social e sucesso 
escolar, a interferência dos valores culturais das classes para o desempenho e aspi-
ração escolar e a ligação entre sucesso escolar e o meio educacional familiar, para 
citar apenas algumas (FORQUIN, 1995). De modo geral, as investigações sobre as 
variações de acesso ao sistema educacional têm mostrado como a reprodução das 
desigualdades sociais dos sujeitos e grupos tem ocorrido, em parte, através dos 
sistemas de ensino. Por consequência, a escola tem sido um lugar de reprodução 
das desigualdades sociais e escolares (BORDIEU; PASSERON, 2011).

No entanto, os efeitos da discriminação racial na educação formal têm gerado 
uma desigual ocupação nas oportunidades educacionais de brancos e não bran-
cos no país (HASENBALG; SILVA, 1990). As trajetórias educacionais tomando como 
base os grupos raciais, branca, preta e parda são construídas de diferentes ma-
neiras e marcadas por uma distância social revelando, dessa forma, a prevalência 
de desvantagem no acesso à escola e no desempenho e prosseguimento escolar por 
parte de alunos negros e negras em comparação aos alunos brancos.
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Na última década, é crescente a produção científica (CAVALLEIRO, 2011; GOMES, 
2012; MENEZES, 2003.) que alia as categorias raça e educação, devido à atuação 
de militantes, professores e pesquisadores negros e não negros que passaram a 
analisar e denunciar a atuação de práticas racistas no sistema educacional.

Análises a respeito da estrutura do currículo escolar (AMORIM, 2011; GOMES, 
2012), em que não consta em seu conteúdo programático temas como a história da 
África, da identidade racial e da valorização da cultura e religião dos afro-brasilei-
ros, são colocadas em questão em favor de um currículo étnico-racial rompendo 
com um currículo monocultural e a defesa de uma educação que leve em conta as 
relações étnico-raciais.

De acordo com Gomes (2011), é necessária uma descolonização dos currículos 
da escola brasileira, para haver uma mudança epistemológica e política para o tra-
tamento da questão étnico- racial na escola e na teoria educacional. Com a emer-
gência de ampliação do direito à educação, da universalização da educação básica 
e da democratização do ensino superior, tem-se evidenciado o acesso à escola de 
sujeitos antes despercebidos, marginalizados e invisibilizados como sujeitos porta-
dores de conhecimento e sujeitos de conhecimento.

Partindo desse entendimento, a escola e os seus aparatos, como o material 
didático, os livros, os conteúdos, a prática pedagógica, estão cercados em seu inte-
rior por um teor pejorativo e discriminatório em relação aos grupos e culturas que 
não fazem parte do mundo ocidental.

De acordo com a tese de Hasenbalg (1979), a exploração de classe quanto a 
opressão racial são instrumentos de subalternização dos negros. Essas duas ques-
tões juntas diferenciam as formas de apropriação de bens simbólicos e materiais. 
O negro, então, ao longo de sua trajetória, foi economicamente explorado, sendo 
que esta exploração foi realizada por classes dominantes de cor branca. Sem em-
bargo, a participação e ocupação na estrutura social que condiciona a mobilidade 
desses indivíduos está vinculada a sua cor, já que a raça é um elemento criterioso 
e seletivo para a garantia de acesso a determinados setores como a educação e o 
trabalho.

Desse modo, há uma baixa participação da população negra no sistema educa-
cional, cujos efeitos advêm da discriminação racial, posto que a raça se manifesta 
como um fator determinante que atinge de maneira negativa o desempenho es-
colar e a permanência dos negros na escola. contudo, existe uma estreita relação 
entre as desigualdades raciais e a participação da população negra no sistema de 
ensino.2 O seu progresso no sistema educacional é mais demorado e tardio, pois 
as oportunidades educacionais mediadas pela desigualdade racial têm o pertenci-
mento racial como fator de distribuição e realização educacional entre os brancos 
e negros no sistema de hierarquia educacional.

2 Os fatores sociais e econômicos também contribuem para o agravamento dessa situação, 
ou mesmo, para a manutenção de uma estrutura de dominação.
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AS COTAS RACIAIS NA UFAL

A partir dos elementos discutidos acima, como fora construída e usada a ideia 
de raça no Brasil, de como essa categoria serviu e serve para os deslocamentos 
dos sujeitos negros no campo educacional, e no que diz respeito a representação 
negativa, do racismo escolar e da ocupação desigual no acesso ao ensino, temos 
a partir da década de 2000 a formulação e implantação da política de cotas raciais 
no ensino superior brasileiro3.

As políticas de discriminação positiva, forma como também são conhecidas as 
ações afirmativas, introduzem na arena pública, permeada pelas desigualdades e 
por interesses divergentes, a necessidade de promoção da representação dos gru-
pos marginalizados e inferiorizados na sociedade, de maneira que possam garan-
tir-lhes acesso aos bens materiais e simbólicos.

A ação afirmativa que beneficia a população negra no ensino superior só existe 
circunstancialmente devido ao quadro de desigualdade racial inscrita nas oportu-
nidades educacionais. O sistema de cotas desse modo traz para a arena pública a 
discussão da manutenção de privilégios e de poder que estrutura o sistema edu-
cacional brasileiro que acarreta na exclusão de participação e nas diferenças de 
desempenhos escolares (QUEIROZ; SANTOS, 2006).

O Programa de Políticas de Ação Afirmativa para Afrodescendentes da Univer-
sidade Federal de Alagoas (PAAF) nasce do projeto para implantação do Programa 
de Ações Afirmativas na UFAL, elaborado em meados de 2003 e apresentado ao 
Conselho Universitário (CONSUNI) no mesmo ano para apreciação e votação dos 
conselheiros.

A partir de entrevistas semiestruturadas4, a seguir, mostraremos os relatos e 
dizeres dos estudantes dos cursos de Direito e Medicina da UFAL sobre três cate-
gorias principais: discriminação, política de cotas e cotistas.

Para os estudantes não cotistas, a discriminação está relacionada a algum tipo 
de intolerância, considerada como parte da natureza humana, na qual os indivídu-
os sentem a necessidade de subjugar os outros. Então, é uma forma de preconcei-
to que serve para diferenciar as pessoas:

Discriminação é intolerância. Pra mim é intolerância. Eu acho 
que	é	o	melhor	sinônimo	pra	isso...	não	consigo	encontrar	justi-
ficativa	pra	ela,	nem	que	seja	cultura,	nem	que	seja	religião,	eu	
acho	que	se	a	gente	vive	numa	sociedade	múltipla,	essa	multi-
plicidade tem que ser respeitada (ESTUDANTE 1NC – Direito).

3	 Para	saber	mais	sobre	o	processo	de	implantação	das	ações	afirmativas	no	Brasil	e	especifi-
camente na UFAL, consultar a dissertação na íntegra do autor.
4 Para saber mais sobre as questões metodológicas da pesquisa, consultar a dissertação do 
autor, pois o espaço aqui reservado impossibilita maiores detalhes.
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Os estudantes não cotistas, em sua maioria, compreendem a discriminação 
como sendo cultural, transmitida a partir do convívio social, como algo que está 
enraizado na sociedade ou mesmo uma disposição do ser humano, que os leva a 
tratar o outro de forma diferente, de forma inferior.

Os estudantes cotistas trazem em suas falas sobre discriminação outros ele-
mentos importantes a serem aqui explorados. A discriminação seria a atitude de 
segregar as pessoas ou grupos sociais por conta da diferença de origem, da cor da 
pele, por exemplo. Essa segregação seria motivada por um sentimento de superio-
ridade de uns sobre os outros. O resultado dessa segregação é a marginalização, a 
opressão e a privação de direitos dos grupos classificados como inferiores:

Eu acho que é qualquer ato de tentar diminuir uma pessoa ou 
excluí-la, discriminar. Excluir ou diminuir uma pessoa por suas 
origens,	ou	qualquer	outro	meio	assim	 (ESTUDANTE	1	cotista-	
Direito [grifo nosso].

Os relatos desses estudantes sobre a discriminação podem ser comparados 
com as ideias propagadas pelo racismo científico entre o final do século XIX e início 
do século XX, que tentavam explicar as diferenças dos sujeitos a partir do perten-
cimento racial.

Em outro momento, os estudantes relataram o que já presenciaram na univer-
sidade como sendo uma atitude de discriminação.

Um estudante não cotista (NC) do curso de Direito, caracteriza seu curso como 
elitista, ocupado predominantemente por pessoas brancas oriundas de classes 
mais altas. É nesse ambiente que uma aluna negra, vinda do continente africano, é 
discriminada pelas “brincadeirinhas” dos seus colegas de turma. Mesmo em desa-
cordo com essas atitudes, o estudante confessa que acabada contribuindo indire-
tamente, já que se sente intimidado para reagir nessa situação:

O	curso	de	Direito	é	um	curso	elitista	né,	inegável!	As	pessoas	
que saem que entram, ingressaram na universidade de Direito 
80% a 90% são de uma classe mais abastada, e é inegável que 
uma classe mais abastada e branca, é que talvez se se autode-
finam	como,	como	pardos	também,	não	se	definam	como	bran-
cos. Mas que é uma classe, é uma elite sim! Na minha sala tem 
uma menina que ingressou na universidade por um programa 
de convênio da UFAL com, com alguns países da África. Então ela 
é negra, bem, bem negra. É, e já ouvi piadinhas de, de pessoas 
da própria sala, que às vezes você tipo rir pra não ser o chato, 
tipo não causar um mal estar,	mas,	que	isso	tipo,	olha	com	maus	
olhos, mais acaba deixando passar não pra criar um atrito e ser 
o chato da conversa, apesar de achar um absurdo. A pessoa pre-
sencia calado. Mais é isso, já ouvi piadinhas com essa menina 
especificamente	(ESTUDANTE,	2NC-	Direito).	[grifo	nosso].



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

790

Quando pedido aos entrevistados que explicassem o que entendem por política 
de cotas, o núcleo duro do debate (contrários e favoráveis) começa a ganhar for-
ma. Essa questão fica clara nos relatos dos estudantes que são favoráveis às cotas 
com ressalva, isto é, as entendem como sendo uma política necessária, mas que 
deve ser paliativa, visto que não resolve o problema de fato, apenas ameniza:

Eu	acho	que	uma	medida	paliativa,	sabe.	O	que	deveria	ser	resol-
vido mesmo é o ensino público, né. Deveria ser um ensino públi-
co de qualidade, pra que as pessoas da escola pública pudessem 
competir	de	 igual	pra	 igual	com	a	particular.	Meu	pai	mesmo,	
ele estudou sempre em escola pública. Ele me dizia, uma vez 
né, que a escola pública antes era muito boa. Que hoje suca-
teada. De quem é a culpa? Do Estado, entendeu. Então como 
ele quer é tapar o sol com a peneira, então vamos lá, coloca 
cota, entendeu. Cota Racial eu não concordo, entendeu. Agora 
cota social nesse momento que está eu concordo. Agora sendo 
uma	medida	assim,	de	curto	prazo,	entendeu.	Tipo,	estipula	um	
prazo e acaba. Porque não adianta entrando gente na faculda-
de despreparada. E essas pessoas despreparadas, talvez tenham 
dificuldades	né,	de	manter	o	curso	e	provavelmente	não	sei,	en-
tendeu. Mas, nesse momento eu concordo com as cotas, nesse 
momento eu concordo (ESTUDANTE 4NC-Medicina).

O Estudante 4NC além de acreditar que as cotas não resolvem o problema de 
acesso, já que o que deveria ser resolvido é a qualidade do ensino público das 
escolas básicas, ele afirma que as cotas promovem a entrada de estudantes não 
preparados para o ensino superior, podendo apresentar dificuldades de rendimen-
to no curso.

Esse posicionamento em relação às cotas e aos cotistas, de que são os menos 
preparados para ocupar uma vaga no ensino superior, aponta que a política de 
cotas tem sido usada como critério avaliativo da capacidade e do desempenho do 
estudante em seu curso. Desse modo, há um olhar particular para o estudante co-
tista, um olhar de medição e regulação, o que não ocorre sistematicamente com 
o estudante da ampla concorrência, isto é, a sua capacidade ou competência não 
tende a ser avaliada tomando por base a forma de ingresso na universidade

Os estudantes cotistas relatam as situações de constrangimento e de discrimi-
nação que sofreram na universidade. A questão das cotas se tornou um assunto de-
licado, um critério avaliativo de pertencimento do sujeito na instituição.

Por exemplo, os cotistas não recebem um tratamento ou um olhar diferencia-
do quando seus colegas não sabem que são cotistas. Por isso, dizer que é cotista é 
quase assumir um risco, um verdadeiro “tiro no pé”. Mas, de todo modo, essas de-
clarações discriminatórias para com os cotistas são veladas, igualmente ao racismo 
no Brasil quando as pessoas não se declaram racistas, no entanto o racismo histori-
camente continua fazendo vítimas dia a dia.
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Outra estratégia para a prevenção de algum tipo de discriminação, além de não 
se declarar cotista, é ter um bom rendimento no curso, tirando boas notas e mos-
trando a todos que você tem capacidade de estar no curso, é o que relata a Estu-
dante 1C do curso de Direito:

E	aí	 todo	mundo	da	 turma	 sempre	acha	que	o	 cotista	 vai	 ser	
sempre	aquele	que	ficou	pra	 trás,	que	tira	a	menor	nota.	Um	
cotista	tira	dez	no	Direito	 lá,	foi	um	grande	espanto	deles,	um	
cotista	tirar	notas	boas.

Eu	acho	que	o	estudante	cotista	na	universidade	tem	que	se	es-
forçar o dobro, porque ele tem que provar o tempo todo pra 
todo mundo, pra ele mesmo, que ele é capaz, que ele não está 
ali por pura, como se diz ao invés de mérito? [grifo nosso].

Os cotistas, então, são avaliados a partir de seus desempenhos. Se tiram notas 
boas, isso não se deve às cotas. Se tiram notas ruins, todavia, a justificativa é por-
que ele é um aluno cotista. Isso implica que a determinação em ser um bom ou um 
mau aluno está inscrito em ser ou não um aluno cotista. A política de cotas serve 
como instrumento de avaliação.

Para finalizar ... na universidade, os estudantes cotistas têm sido vítimas de si-
tuações de constrangimento e de discriminações pelo fato de serem estudantes 
assistidos pela política. Manifestando entre eles um sentimento de não pertenci-
mento do lugar que ocupam, quando questionados e avaliados pela condição de 
cotistas e por terem ingressados na universidade em uma situação considerada de 
privilégio. O mérito é usado como critério e instrumento de chegada e partida no 
ensino superior, desconsiderando as trajetórias historicamente subalternizada 
que a população negra sofreu e sofre, resultantes da violência colonial, que se 
desdobram em racismo acadêmico, epistemícidios e apagamento social, cultural 
e político.
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AFRO-REPARAÇÃO E EDUCAÇÃO SUPERIOR:
PERSPECTIVAS DE MEMBROS DO MOVIMENTO 
NEGRO

Marta M. Alves

Reconhecendo e lamentando profundamente o sofrimento e os males infli-
gidos a milhões de homens, mulheres e crianças como resultado da escra-

vidão, do comércio de escravos, do comércio transatlântico de escravos, 
do colonialismo, do apartheid, do genocídio e tragédias passadas, notando 

que alguns Estados- membros tiveram a iniciativa de se desculpar e pa-
garam reparações, quando apropriado, por graves e massivas violações 

cometidas, e convocando aqueles que ainda não expressaram seu remorso 
ou não apresentaram desculpas a encontrar alguma maneira de contribuir 

com a restauração da dignidade das vítimas; (ONU, 2014)1

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta considerações a respeito da pesquisa de Doutorado deno-
minada "Afro-reparação e Educação Superior: perspectivas de membros do Movi-
mento Negro", atualmente realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com relação ao título da pesquisa 
o uso da grafia "afro-reparação" tem a intenção de estabelecer a relação entre 
dois elementos que é "afro" como identidade pátrio e "reparação" na qualidade 
de perspectiva jurídica que em um processo histórico passam a constituir de forma 
conjugada uma perspectiva de práxis negra inspirada no pensamento de Clóvis 
Moura. Esta opção pela grafia também tem influência dos estudos de Rosero-Lab-
bé et al (2007) e López (2008). A pesquisa concebe afro-reparação como conjunto 
de expectativas sociais, educacionais, jurídicas e econômicas presentes em pers-
pectivas de membros e entidades do Movimento Negro e em pautas antirracistas. 
E considera como sinônimos de afro-reparação termos associados a luta antirracis-
ta como reparação, ação compensatória, reparação histórica humanitária, re-
paração social, reparação de danos históricos, reparação de desigualdades sociais 
historicamente construídas, reparação por danos históricos sofridos pela popula-
ção negra, reparação de desigualdades, reparação do prejuízo histórico do negro 
no Brasil, reparação de dano causado historicamente.

1	 Trecho	do	Programa	de	Atividades	da	Década	internacional	de	Afrodescenden-
tes/2005-2024 aprovado na Assembleia Geral das Nações Unidas - ONU em 18/11/2014. Disponível 
em:	https://decada-afro-onu.org/justice.shtml	-	https://decada-afro-onu.org/en/events/africandes-
centdecade/pdf/A.RES.69.16_IDPAD.pdf
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A questão de pesquisa consiste em investigar as concepções de afro-repara-
ção em disputa no Movimento Negro e quais são as suas propostas de afro-repa-
ração para o campo universitário enquanto processos administrativos, políticos, 
pedagógicos e curriculares. E têm como objeto de estudo as práticas sociais de 
afro-reparação na práxis de agentes do Movimento Negro relacionadas ao campo 
universitário. A categoria "práxis negra" utilizada na pesquisa é uma categoria te-
órica presente na elaboração conceitual de Clóvis Steiger de Assis Moura. Trata-se 
de uma pesquisa que apresenta como referencial teórico uma conjugação de con-
tribuição fundamentada na teoria da sociologia da práxis negra de Clóvis Steiger 
de Assis Moura  (MOURA, 1978, 1981, 1983, 1988, 1992, 2003, 2004, 2014, 2019), 
a sociologia da prática de Pierre Félix Bourdieu (BOURDIEU, 1983, 2001a, 2001b, 
2004, 2007a, 2007b, 2008a, 2008b, 2009, 2010, 2014a, 2014b, 2017, 2018) e a 
filosofia social do reconhecimento de Axel Honneth (HONNETH, 2003).

REFERENCIAL TEÓRICO

Os conceitos e concepções apresentados na "Figura 1", abaixo, expõe conceitu-
almente a proposta da pesquisa de conjugação de elementos teóricos influencia-
dos pelo pensamento de Clóvis Moura, Axel Honneth e Pierre Bourdieu. A ilustra-
ção tem a intencionalidade de evidenciar como os conceitos e concepções teóricas 
serão utilizadas na interpretação social na análise do objeto de pesquisa. Pierre 
Bourdieu influencia a pesquisa com a concepção de espaço social composto por 
uma diversidade de campos relativamente autônomos e com disposições sociais 
e regras próprias. O racismo é interpretado por meio da teoria de Clóvis Moura 
como elemento histórico-estrutural e de Bourdieu como disposição social e ha-
bitus que se perpetua no espaço social e no campo pela ação de agentes. Clóvis 
Moura acrescenta a interpretação social o potencial de ação transformadora dos 
agentes por meio da práxis negra e a perspectiva dialética. O conflito é considerado 
como inerente às relações sociais no espaço social e no campo, na relação entre 
agentes e é uma categoria constituída a partir de Clóvis Moura e Honneth (2003). 
Nesta perspectiva de representação social considera-se as pautas de intersecção e 
de disputa entre campos, como é o caso da afro-reparação, também fomento de 
conflito entre os campos envolvidos e disputas de seus agentes no espaço social. 
Com base na categoria teórica "reconhecimento" e na criação da categoria "Locus 
de luta por reconhecimento" a marginalização histórica em função da escravização 
e do racismo é interpretada como origem de um sentimento de desrespeito que 
mobiliza para a luta antirracista em forma de luta por reconhecimento em diversos 
locais do espaço social, no interior dos campos e em pautas de intersecção en-
tre os campos. Com relação a afro-reparação em formato de política de ação afir-
mativa a pesquisa compreende que esta política cria condições de deslocamento 
de agente do Movimento Negro para o campo universitário transferindo também 
para este espaço, em função do racismo estrutural, relações de conflito e luta por 



reconhecimento. Nesse deslocamento os agentes podem ser categorizados de gru-
po diferenciado ou grupo específico. Os "grupos diferenciados" (MOURA, 2019, 
p.148-158) são aqueles que por uma diversidade de motivos no contexto de  uma 
sociedade é visto por um prisma de aceitação ou rejeição por meio de padrões de 
valores e pelos estratos sociais superiores desta sociedade, ou seja, passam a ser 
identificados por uma determinada "marca" (MOURA, 2019, p.148), a qual tem 
intrínsecas consequências sociais. E os "grupos específicos" (MOURA, 2019, p.148) 
são uma visão interna de um grupo, padrões comportamentais criados pelos mem-
bros do grupo em resposta a uma avaliação social da sua marca. Essas respostas 
são mecanismos de defesa ou de busca de integração. Em função do deslocamento 
de membros do Movimento Negro o campo universitário fica diante da possibili-
dade destes agentes se tornarem membros das classes e frações de classes carac-
terísticas do campo, como diversidade instrumental, mantendo o jogo político já 
estabelecido. Ou, esses agentes, enquanto uma diversidade passiva, ficarem pul-
verizados e tornarem-se inexpressivos no jogo. Ou, o habitus do campo de origem, 
a luta antirracista, ser mantido a ponto de permitir a possibilidade desses agen-
tes enquanto grupo específico, estabelecerem enquanto diversidade ativa, novas 
classes e frações de classes com potencial de disputa no campo. Ou ainda, existe 
a probabilidade do rompimento por parte do agente com o campo universitário 
desconsiderando-o como lócus de luta por reconhecimento.

FIGURA 1: ILUSTRAÇÃO CONCEITUAL TEÓRICA DA PESQUISA

Fonte: Projeto de Tese de Doutorado da autora, 2020.
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AFRO-REPARAÇÃO

Segundo Lopes (2004, p.571-572) a luta por reparação pelas consequências da 
escravização e do racismo é uma iniciativa do Movimento Negro e de pautas antir-
racista manifestada em diversos países. No campo jurídico a perspectiva de repa-
ração para negras/os pelas consequências da escravização e do racismo inspira-se 
no Tratado de Versalhes (1919), na justiça de transição (ELSTER, 2004) e na justiça 
restaurativa (ZEHR, 2012). Enquanto registro histórico com relação a afro-repa-
ração temos, por exemplo, em 1990 na Nigéria a Conferência Mundial sobre as 
Reparações à África e aos Africanos da Diáspora e outras reuniões internas e ex-
ternas ao continente africano como registra Vuckovic (2004). Ferro (2003) sinaliza 
que na Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerância Correlata, realizada em 2001 (Durban/África do Sul), entre as temáti-
cas debatidas consta a reparação para africanos e afrodescendentes. E Apolinário e 
Bastos (2016) informam que na conferência de 2001 o debate polarizou entre argu-
mentos favoráveis a reparação moral e a reparação financeira, sem que fosse atin-
gido um consenso. E na declaração final da conferência, item "100" (ONU, 2001), 
relativo à escravização, tráfico transatlântico, apartheid e colonialismo, consta que 
algumas nações tiveram a iniciativa de pedir perdão e indenizar as vítimas.

No Brasil, Vieira Junior (2011) afirma que José Bonifácio de Andrade e Silva ela-
borou uma proposta para a Assembleia Constituinte de 1823, que se aprovada for-
neceria “melhores condições de transição para ex-escravos superarem o fosso que 
separava a vida em cativeiro da vida em liberdade" (VIEIRA JUNIOR, 2011, p. 116). 
Gomes (2005) menciona a solicitação entregue ao jurista Rui Barbosa de Oliveira 
por uma comissão de negros libertos do Vale do Paraíba em 1889, pleiteando re-
cursos financeiros previstos na Lei nº 2.040/1871 (Lei do Ventre Livre) e não inves-
tidos na educação dos filhos dos libertos. Em 1983 o Projeto de Lei nº 1.332 do de-
putado federal Abdias do Nascimento requisita ação compensatória para negras/
os por meio de bolsas de estudo; reformulação curricular; cotas na administração 
pública, Forças Armadas, judiciário, legislativo e executivo. Em 1995 o deputado 
Paulo Paim requer no Projeto de Lei nº 1239 reparação e indenização financeira à 
população negra pela escravização. Atualmente a entidade Organização de Liber-
tação do Povo Negro (OLPN) que lançou em 2015, na Assembleia Legislativa de São 
Paulo, a campanha "Reparação Histórica e Humanitária" tem como pauta de luta 
antirracista a indenização financeira.

PRÁXIS NEGRA E AFRO-REPARAÇÃO NO CAMPO 
UNIVERSITÁRIO

Clóvis Moura concebe a ação como proveniente de duas situações, uma resulta 
de uma consciência alienada, acrítica. A outra provém de uma autonomia de cons-
ciência, entendida como práxis (autônoma, autorreflexiva, criativa, transformado-
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ra, revolucionária), onde o sujeito intervém no ambiente social e o transforma. 
Para o autor a estrutura social é permeada pelo racismo, a qual usa de mecanismos 
diversos para manter negras/os em posições subalternas da sociedade brasileira. 
Uma estrutura social que é marcada por contradições dialéticas, onde a  práxis ne-
gra é agente e movimento de luta pela transformação da realidade. Clóvis Moura 
com a categoria práxis negra caracteriza a/o negra/o como um sujeito político, 
capaz em um processo histórico de intervir e transformar a realidade.

A reivindicação por acesso à educação é um elemento da história de luta antir-
racista do Movimento Negro brasileiro, considerada nesta pesquisa um elemento 
da práxis negra. As pautas de reivindicações de acesso a educação para negras/os 
tem diversos registro no contexto brasileiro. Exemplificando, a véspera da Assem-
bleia Nacional Constituinte de 1946, no ano de 1945 a companhia Teatro Experi-
mental do Negro dirigida por Abdias Nascimento realizou a Convenção Nacional do 
Negro Brasileiro, onde foi elaborado um manifesto a nação brasileira que reivindi-
cava admissão de "brasileiros negros, como pensionistas do Estado, em todos os 
estabelecimentos particulares e oficiais de ensino secundário e superior do país, 
inclusive nos estabelecimentos militares" (NASCIMENTO, 1982, p.60). Os Projetos 
de Lei nº 1.332/1983 e Lei nº 1239/1995 respectivamente de autoria do deputado 
federal Abdias do Nascimento e deputado Paulo Paim, igualmente reivindicavam a 
adoção de propostas relacionadas à educação.

No contexto da educação brasileira o Parecer CNE/CP nº 03/2004, que "Dispõe 
sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-ra-
ciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana" e tem intrínseca 
a Lei nº 10.639/03, menciona que o parecer busca oferecer "uma resposta, entre 
outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no senti-
do de políticas de ações afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de reco-
nhecimento e valorização de sua história, cultura, identidade" (BRASIL, 2004, p.2). 
Na Educação Superior, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
186 (ADPF 186) do Supremo Tribunal Federal julgou a política de ação afirmativa 
racial constitucional e a caracterizou na manifestação de vários ministros como 
justiça compensatória e reparação histórica. Estudos que consideram a perspec-
tiva da afro-reparação no campo universitário normalmente a relacionam com a 
política de ações afirmativas nas Instituições de Educação Superior (IES) brasileiras.

PRÁXIS PEDAGOGICA NEGRA REPARATIVA

A pesquisa busca no campo movimento negro concepções de afro-reparação 
que pensem processos educacionais, pedagógicos, organizacionais e administrati-
vos para o campo universitário como perspectiva de afro-reparação. A afro-repa-
ração estudada por uma perspectiva que a considere como um projeto político-pe-
dagógico para a educação superior, tem uma estreita relação com o processo de 
reconhecimento da história de um povo, de suas contribuições para a sociedade 
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em diversas áreas do conhecimento, do reconhecimento do protagonismo em lu-
tas e conquistas sociais e nesse sentido, uma aproximação com posições pautadas 
como elementos da política de ação afirmativa implementada no Brasil. Contudo 
esses elementos não são os únicos a ser considerado em uma concepção de afro-
-reparação no campo universitário, como pretende verificar a pesquisa.

Assim, o desafio posto no âmbito dessa pesquisa é justamente considerar igual-
mente, um conjunto de processos administrativos, políticos, pedagógicos e cur-
riculares necessários para substancializar uma proposta pedagógica que atenda 
essa parcela da população negra. População essa, que historicamente foi alijada 
desse espaço educacional identificado como campo universitário, excluída da his-
tória, memória e dos processos de integração social pelo racismo interpessoal, ins-
titucional e estrutural, por disposições sociais (habitus) e disputas de posições de 
agentes no espaço social e no campo. Nessa representação de afro-reparação a 
importância se volta para a observação e a identificação de políticas, processos, 
procedimentos, relações de ensino-aprendizagem, espaços pedagógicos que nu-
trem o não reconhecimento dessa população como sujeito de direito a ocupar esse 
espaço educacional, uma recusa de reconhecimento de uma igualdade de direito 
de participação ativa na produção do simbólico sobre o qual são  estabelecidas re-
lações sociais e de poder. Uma práxis pedagógica negra, a partir do exposto, repre-
senta pensar as condições necessárias ao campo universitário para um processo 
de reparação histórica, pedagógica e humanitária. Isto significa pensar alternativas 
educacionais e de organização institucional que sejam capazes de gestar possibili-
dades de ruptura com um racismo histórico-estrutural na sua vertente educacio-
nal. Significa também, no campo universitário, pensar a indissociabilidade entre 
afro-reparação e ensino-pesquisa-extensão.

METODOLOGIA

O processo investigativo está fundamentado em uma metodologia qualitativa e 
tem como perspectiva uma análise exploratória que busca reunir dados e informa-
ções a respeito do objeto de estudo e seus determinantes, bem como, apresentar 
os caminhos de organização e análise dos dados. As técnicas de investigação e ins-
trumentos de coleta de dados usados na pesquisa têm como inspiração uma conju-
gação das teorias de Clóvis Moura e Pierre Bourdieu e a proposta de manuseio de 
um instrumento híbrido de coleta de informações e interpretação social com base 
nos autores Clóvis Moura e Pierre Bourdieu.

A pesquisa com característica exploratória busca a perspectiva, a concepção 
teórica, filosófica, histórica, social, educacional e pedagógica de membros do cam-
po movimento negro a respeito do que consistiria a proposta de afro-reparação 
no campo universitário. Com esse objetivo adota na coleta de informações o uso 
de diversas fontes. Os instrumentos de coletas de dados adotados para a pesquisa 
foram classificados em duas categorias, as quais receberam a denominação de "in-
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vestigação documental" e de "investigação interpessoal de fatos e percepções". Os 
instrumentos de "investigação documental" são jornais, sites, manifestos, cartas, 
panfletos, pautas de organização de manifestações públicas, sentenças jurídicas, 
legislações. E os de "investigação interpessoal de fatos e percepções", consistem 
em observação, entrevista, questionário. As categorias de análise elaboradas a 
partir dos objetivos da pesquisa são a práxis negra (histórico de luta, resistência e 
conquistas do sujeito político participante na pesquisa); processo de socialização 
(processo histórico e teórico-político de constituição da concepção de afro-repara-
ção); mudança e mobilidade social (intrínseco nas concepções de afro-reparação); 
disputas por posição no campo e no espaço social (com relação a afro-reparação); 
pensamento pedagógico de afro-reparação.

CONIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem da temática "Práticas de afro-reparação e práxis negra no campo 
universitário" na perspectiva de membros do Movimento Negro coloca esse último 
em uma posição de agente político e educacional. Segundo Gomes (2017, p.13) 
o Movimento Negro é educador e fonte de pedagogia e práticas pedagógicas, o 
que também é reforçado por Silva (2001). O encontro com esse pensamento peda-
gógico é a intencionalidade dessa proposta investigativa, bem como, identificar o 
que acarretaria esse pensamento pedagógico como elemento de impulso para um 
repensar do campo universitário. Outro elemento implícito a esse estudo é a pos-
sibilidade de visualizar projetos educacionais e sociais que podem permitir novas 
perspectivas para a Educação e a Educação Superior brasileira e examinar o seu 
potencial de promover mobilidade ou mudança social. A relevância desta pesquisa 
consiste na possibilidade de uma ampliação do diálogo teórico acadêmico e da 
criação das condições para que temas sociais que envolvem assuntos pertinentes 
para a sociedade brasileira no entendimento da constituição de suas desigualda-
des sociais como, a educação e o racismo, possam ser amplamente debatidos a 
partir de uma diversidade de perspectivas sociais.

REFERÊNCIAS

APOLINÁRIO, Silvia Menicucci O. S.; BASTOS, Lúcia Elena Arantes Ferreira. Ensaio sobre a 
impunidade: os crimes contra a humanidade cometidos no Brasil. Revista Universitas JUS, 
v. 27, n. 1, p. 33-47. Brasília: UniCEUB, 2016. Disponível em: https://www.publicacoesaca-
demicas. uniceub.br/jus/article/view/3864. Acesso em: 22/04/ 2018.

BOURDIEU, Pierre. Esboços de uma teoria da prática. In: Bourdieu, Pierre. Sociologia. Re-
nato Ortiz (Org.). Tradução Paula Montero e Alícia Auzmendi. São Paulo: Ática, 1983.

BOURDIEU, Pierre. Contrafogos 2: por um movimento social europeu. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Ed., 2001a.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

800

BOURDIEU, Pierre. Meditações Pascalianas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001b. BOUR-
DIEU, Pierre. Coisas ditas. São Paulo: Brasilense, 2004.

BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 2007a.

BOURDIEU, Pierre. WACQUANT, Loíc. Sobre as artimanhas da razão imperialista. In: NO-
GUEIRA, Maria A; CATANI, Afrânio. Escritos de Educação. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 
2007b.

BOURDIEU, Pierre. A Economia das trocas lingüísticas: o que falar quer dizer. São Paulo: 
Editora da Universidade de São Paulo, 2008a.

BOURDIEU, Pierre. A escola conservadora: as desigualdades frente à escola e à cultura. 
In: NOGUEIRA, M. CATANI, A.(Orgs.). Escritos de Educação. 10 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2008b. BOURDIEU, Pierre. O senso prático. Tradução Maria Ferreira. Rio de Janeiro: Vozes, 
2009. BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

BOURDIEU, Pierre. Manet: Uma revolução simbólica. Novos estudos. - CEBRAP, São 
Paulo,  n.99, p.121-135, jul. 2014a. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S0101-
33002014000200007. Acesso em 26/02/2020.

BOURDIEU, Pierre. Sobre o Estado: Cursos no Collège de France (1989-92). Tradução Rosa 
Freire d'Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2014b.

BOURDIEU, Pierre. Homo academicus. Tradução Ione Ribeiro Valle. Florianópolis: Ed. da 
UFSC, 2017.

BOURDIEU, Pierre. A produção da crença: contribuição para uma economia dos bens sim-
bólicos. Porto Alegre, RS: Zouk, 2018.

BRASIL. Parecer CNE/CP nº 03, de 10 de março de 2004. Dispõe sobre as diretrizes curri-
culares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história 
e cultura afro- brasileira e africana. Conselho Nacional de Educação, Relatora: Petronilha 
Beatriz Gonçalves e Silva. Ministério da Educação. Brasília: MEC, 2004.

ELSTER, Jon. Closing the books: transitional justice in historical perspective. Nova York: 
Cambridge University, 2004.

FERRO, Marc. Os tabus da história: a face oculta de acontecimentos que mudaram o mun-
do. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003.

GOMES, Flávio dos Santos. Negros e política (1888-1937). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2005.

GOMES, Nilma Lino. O Movimento Negro Educador: saberes construídos nas lutas por 
emancipação. Petrópolis,RJ: Vozes, 2017.

HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São 
Paulo: Ed.34, 2003.

LOPES, Nei. Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana. São Paulo: Selo Negro, 2004.

LÓPEZ, Laura Cecilia. "Afro-reparações" na perspectiva dos movimentos negros no Brasil e 
no Uruguai na última década. 26ª Reunião Brasileira de Antropologia (RBA): Desigualdade 
na Diversidade. ISBN: 978-85-61341-16-9. Porto Seguro, 2008.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

801

MOURA, Clovis. A sociologia posta em questão. São Paulo: Livraria Editora Ciências Hu-
manas LTDA, 1978.

MOURA, Clovis. Os quilombos e a rebelião negra. São Paulo: Editora Brasiliense, 1981. 
MOURA, Clovis. Brasil: raízes do protesto negro. São Paulo: Global Ed., 1983.

MOURA, Clovis. Rebeliões da senzala: quilombos, insurreições, guerrilhas. Porto Alegre/
RS: Mercado Aberto, 1988.

MOURA, Clovis. História do Negro Brasileiro. São Paulo: Editora Ática S.A, 1992.

MOURA, Clovis. A encruzilhada dos Orixás: problemas e dilemas do negro brasileiro. Ma-
ceió: EDUFAL, 2003.

MOURA, Clovis. Dicionário da escravidão negra no Brasil. São Paulo: Editora da Universi-
dade, 2004.

MOURA, Clovis. Dialética Radical do Brasil Negro. São Paulo: Fundação Maurício Grabois 
co- edição com Editora Anita Garibaldi, 2014.

MOURA, Clovis. Sociologia do Negro Brasileiro. São Paulo: Perspectiva, 2019.

NASCIMENTO, Abdias do. O negro revoltado. Organização e apresentação de Abdias Nas-
cimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982.

ONU - Organização das Nações Unidas. Declaração e Programa de Ação adotados na 
III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Discriminação 
Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. Disponível em: https://www.oas.org/dil/
port/2001%20Declara%C3%A7%C3%A3o%20e%20Programa%20de%20A%C3%A7%-
C3%A3o%20adotado%20pela%20Terceira%20Confer%C3%AAncia%20Mundial%20con-
tra%20o%20Racismo,%20Discrimina%C3%A7%C3%A3o%20Racial,%20Xenofobia%20
e%20Formas%20Conexas%20de%20Intoler%C3%A2 ncia.pdf Acesso em: 21/04/2020.

ROSERO-LABBÉ, Claudia Mosquera; BARCELOS, Luiz Claudio; ROBLES, Andrés Gabriel Aré-
valo. Contribuciones a los debates sobre las Memorias de la Esclavitud y las Afro- repara-
ciones en Colombia desde el campo de los estudios afro-colombianos, afro- latinoameri-
canos, afrobrasileros, afro-estadounidenses y afro-caribeños. In: ROSERO-LABBÉ, Claudia 
Mosquera; BARCELOS, Luiz Claudio. Afro-reparaciones: Memorias de la Esclavitud y Justi-
cia Reparativa para negros, afro-colombianos y raizales. Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Centro de Estudios Sociales, 2007.

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves. Entre Brasil e África: construindo conhecimento e mi-
litância. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2001.

VIEIRA JUNIOR, Ronaldo Jorge Araujo. Responsabilização objetiva do Estado: segregação 
institucional do negro e adoção de ações afirmativas como reparação aos danos causados. 
Paraná- Curitiba, Editora Juruá, 2011.

VUCKOVIC, Nadja. Quem pede reparações e por quais crimes? In: FERRO, Marc (Org.). O 
livro Negro do Colonialismo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.

ZEHR, Howard. Justiça restaurativa. Tradução de Tônia Van Acker. São Paulo: Palas Athe-
na, 2012.



XI COPENE - Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as
Educação e políticas afirmativas

802

CONSTELAÇÕES DE APRENDIZAGEM NA 
UMBANDA: PROCESSOS EDUCATIVOS EM 
TORNO DA IDENTIDADE RELIGIOSA
Jefferson Olivatto da Silva
Thais Rodrigues dos Santos

INTRODUÇÃO

A aprendizagem da mediunidade é o caminho pelo qual aquele que se insere 
na comunidade umbandista responde ao denominado desenvolvimento espiritu-
al apontado pelas entidades. À medida que há um olhar voltado para as diferentes 
práticas que ocorrem nesses espaços de cultos religiosos no Paraná com o intuito 
de compreendê-las como inerentes à identidade coletiva, é possível observar dinâ-
micas sócio-históricas que compõem um processo intersubjetivo de longa duração, 
isto é, oriundo de realidades compartilhadas por diferentes populações entre vá-
rias gerações. Aponta-se, assim, como desafio perscrutar e desvelar o silenciamen-
to que impera no estado mediante os esforços do Movimento Paranista para que 
o fosse impregnado o ideário de uma região branca europeia, como denotou o livro 
de Wilson Martins (1989) intitulado Um Brasil diferente.

A necessidade de inventar o Paraná, como Brasil Pinheiro Machado apontou que 
lhe faltava estado um traço que o distinguisse do restante da nação (Pereira, 1998). 
Tal diferença está asseverada no contraste do que Wilson Martins (1989) apontava 
em seu tempo ser a cultura ou civilização em oposição ao primitivismo, caboclo e 
caipira presentes e transmitidos pelos brasileiros. Por outro lado, consideramos 
que à medida que se torna relevante destacar esse contraste, a seu turno, nos 
revela conflitos e contradições no cotidiano, menosprezando o que era constante 
e presente, a presença indígena e negra. Ademais, por mais que os próprios brasi-
leiros e filhos de casamentos inter-raciais ansiavam em serem vistos e entendidos 
como legítimos imigrantes, mas devemos lembrar que a mestiçagem lhes oportu-
nizou a aprendizagem de cuidados para sua sobrevivência, principalmente por sua 
condição socioeconômica inferior - sem ainda contar com o reconhecimento de 
família tradicional e abastada que fora inventada até pelos bandeirantes paulistas, 
conforme Anita Novinsky (2005).

Por isso, à medida que consideramos a hipótese das dinâmicas psicossociais e 
históricas paranaenses de desprezo contra a contribuição indígena e negra, podere-
mos evidenciar que suas aprendizagens comunitárias puderam ser perpetuadas em 
torno do cuidado e da aflição das populações refletidas pelo sentido de identidade 
comunitária. Ou seja, buscamos interpretações do desenvolvimento mediúnico que 
regula o vínculo ancestral ao terreiro Mãe Oxum e Pai Ogum a partir do conceito de 
constelações de aprendizagem (Silva, 2016).
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Nesse cenário, buscamos demonstrar as relações psicossociais e históricas que 
delinearam a formação das cidades do sul do Paraná respondendo a invisibilidade 
de negros e indígenas por meio de casamentos inter-raciais com europeus. Com 
efeito, a Umbanda como religião inicialmente urbana seria inserida nesta região 
como uma das respostas às angústias e aflições produzidas pela ocupação de ter-
ritórios negligenciados. Para tanto, o acolhimento desse sofrimento pelo centro 
umbandista Mãe Oxum e Pai Ogum capacita a interpretação da mediunidade como 
uma aprendizagem comunitária. Para sua interpretação, foi utilizado a discussão 
da Antropologia da Educação e da Psicologia Social Comunitária no dialogar com 
esse aprendizado comunitário.

A partir disso, esse trabalho enseja compreender as relações e processos edu-
cativos nas práticas ancestrais da Umbanda a partir de um centro umbandista no 
munícipio de Irati-PR amparados pela concepção de constelações de aprendizagem 
em torno do acolhimento e cuidado comunitário. 

METODOLOGIA

Esse trabalho é um recorte da nossa pesquisa de mestrado. O percurso etno-
gráfico da pesquisa aconteceu, primordialmente, no centro umbandista Mãe Oxum 
e Pai Ogum no município de Irati-PR entre os meses de setembro de 2016 a abril 
de 2018. Foram encontros semanais: acompanhamento nas segundas-feiras dos 
trabalhos de desenvolvimento mediúnico restrito ao grupo religioso e o trabalho 
com assistência ao público nas terças-feiras com início às 20h e término em torno 
de 22h.

Para tanto, utilizamos a concepção de constelações de aprendizagem segun-
do a qual compreendemos as dinâmicas de pensamentos, sentimentos, práticas 
culturais, manifestação de entidades, orixás, vibrações e rituais, que circundam 
em torno do fortalecimento da identidade comunitária umbandista (Silva, 2018; 
Santos, 2018). Inspirados pela concepção de comunidade pela Psicologia Social e 
Comunitária, segundo Maritza Montero (2004, p. 95), corroboramos essa noção 
em que o desenvolvimento histórico e cultural ocorre por certas demandas em 
circunstâncias específicas, sendo que seus participantes em seu auto-reconheci-
mento compartilham um sentido de comunidade por sua ênfase no nós. Esse senti-
do dinamicamente modela a identidade comunitária.

Por isso, à medida que consideramos a hipótese das dinâmicas psicossociais e 
históricas paranaenses de desprezo contra a contribuição indígena e negra, podere-
mos evidenciar que suas aprendizagens comunitárias puderem ser perpetuadas em 
torno do cuidado e da aflição das populações refletidas pelo sentido de identidade 
comunitária atrelada à mediunidade umbandista.
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RESULTADOS E ANÁLISE

As histórias e contatos estabelecidos com umbandistas nas cidades de Irati, 
Guarapuava, Pato Branco e Marmelos, prevalentemente, remetem sua identidade 
comunitária e ancestral a centros umbandistas de Curitiba, Florianópolis e Porto 
Alegre. Estes vínculos de aprendizagem sustentam o fortalecimento de saberes 
ancestrais e mantém os centros umbandistas vivos mediante sua metabolização 
com as aflições cotidianas. Diante do silenciamento e a invisibilidade colonial que 
fomentou o pseudo-esquecimento (Pollak, 1989) das origens mestiças, outros mo-
vimentos de resistência passaram a agregar significados das práticas de entidades 
espirituais, sobretudo de caboclos e pretos-velhos nos centros umbandistas.

Pensar nessas relações, reafirma a importância do olhar psi interdisciplinar para 
além do indivíduo, envolve a partilha de saberes entre grupos. Diante dos encon-
tros fronteiriços, esses grupos buscam reafirmação naquilo que os contrastam 
(Cunha, 1986). Funcionam como zonas fronteiriças em que diferentes identidades 
são forjadas à medida que se cruzam no cotidiano. A partir dessas relações, que se 
constituem a identidade de uma comunidade, se estabelecendo em movimento 
dinâmico, segundo Barth (2000) e evidenciado nas experiências do processo medi-
único de umbandistas.

A formação umbandista é forjada por saberes tradicionais e diaspóricos trans-
mitidos entre os integrantes do grupo conscientemente ou inconsciente. A ances-
tralidade opera como engrenagem da constelação de aprendizagem no terreiro 
Mão Oxum e Pai Ogum. Se a ancestralidade é a expressão do sagrado, este sagrado 
manifesta-se através da força vital. Essa perspectiva apresenta a ideia de que exis-
tem forças que ligam o mundo e o universo como um todo em todas as instâncias 
da vida. Afinal, as sociedades africanas antigas eram, majoritariamente, baseadas 
na genealogia e nas linhagens de família, com uma maior importância aos anciãos, 
que eram os descendentes mais próximos dos ancestrais (Diop, 2014).

Nesse ínterim, a mediunidade se torna o elo para o aprendiz no terreiro, uma vez 
que as habilidades mediúnicas estão condicionadas ao aperfeiçoamento do vínculo 
com o sagrado, a ancestralidade. Embora a terminologia faça alusão à sua aprendi-
zagem kardecista no Brasil, para esse trabalho, apresentamo-la como expressão do 
elo comunitário com as práticas de acolhimento pertencentes à aprendizagem dos 
encantados, dos orixás e das entidades, em especial, dos caboclos e pretos-velhos 
(cf. Prandi; Vallado; Souza, 2011).

Na visão africana e ameríndia, antes da invasão europeia no continente, a di-
mensão ancestral era de proximidade, o sagrado não se distinguia da vida profana, 
como nas práticas religiosas maniqueístas ocidentais. Afinal, tudo é sagrado, a vida 
é sagrada, a palavra é sagrada. Os deuses e os homens dialogam e os ancestrais 
mortos divinizados orientam a caminhada dos vivos (Ferretti, 1998). Esta ideia está 
associada ao vínculo ancestral das entidades e orixás por intermédio da aprendiza-
gem dos médiuns da umbanda.
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A mediunidade, nessa perspectiva, seria um veículo de interdependência entre 
a ancestralidade a partir das aprendizagens na vida de terreiro e o contexto psicosso-
cial em que está inserido. Mas, este fator não parece ser à primeira vista, o motivo 
pelo qual as pessoas procuram por esse apoio, embora os problemas dos médiuns 
possam estar ligados ao desequilíbrio da mediunidade. Segundo Tramonte (2012) 
as manifestações da mediunidade combinam-se ao isolamento e a um grau relati-
vo de sofrimento interior, desconhecido para o médium no início da manifestação 
da mediunidade. A autora acrescenta, que médiuns passam pela diferenciação e 
exclusão desde a infância, assumir a tarefa religiosa significará para muitos a liber-
tação de uma vida interior de angústias e o reencontro de uma coletividade.

Os acolhimentos dessas diferentes aflições são manejados pelas entidades das 
linhas de trabalho na umbanda, que investem na limpeza com passes e solicitam 
banhos e acendimento de velas para auxiliar neste processo. Isto quer dizer que o 
assistido também tem o compromisso com o seu processo de cura. Para Gonçal-
ves Lucas Brito (2017) os agenciamentos de cura das religiões afro-brasileiras par-
tem de um conhecimento tradicional (e ancestral) acerca de práticas e concepções 
acerca da doença, saúde e cura.

Os antepassados, como os caboclos, são entidades que fazem uso da sabedo-
ria tradicional ancestral em suas práticas de tratamentos, utilizando elementos da 
natureza ar, água, fogo, terra com ervas, sementes, orações e aconselhamentos. 
Dessa forma, há um desdobramento dos saberes tradicionais pelo elo cosmológico, 
e que a compreensão ecológica reorienta o ser humano ao seu cosmo, enquanto 
elementos inerentes à sua existência (Brito, 2017). Para tanto, é preciso que a me-
diunidade metabolize esses saberes com as aflições cotidianas.

A dinamicidade de conhecimentos e práticas da Umbanda aprendidos pelo con-
tato com entidades, orixás, anciãos ou livros garante vida à religião e à comunidade 
praticante. Contudo, é necessário entendermos que cada grupo apresenta uma 
organização estrutural, tal qual delimita sua identidade, a Mãe Dulce, a mãe-de-
-santo do terreiro, ao reportar-se ao culto realizado na casa Mãe Oxum e Pai Ogum, 
afirma “na nossa Umbanda é assim”. Esta percepção identitária da comunidade 
ocorre por meio dos processos educativos, que permite que os seus membros se 
identifiquem e sejam identificados (Barth, 2000). Dessa forma, o sistema integrado 
de experiências a partir do desenvolvimento mediúnico aprendidas no coletivo for-
ma as constelações de aprendizagens no terreiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sincretismo religioso foi fundamental para a sobrevivência dos valores, on-
tologias e cosmologias dos negros e ameríndios no contexto de uma sociedade 
que lhes impugnava a condição de subalternidade. Porém o vigor do sincretismo 
operado na dimensão religiosa pode ser observado de muitas formas, em especial, 
na resistência e prevalência do cuidado e acolhimento da aflição social.
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Ora, os processos educativos ocorrem dentro de um contexto cotidiano, que 
envolve diversos outros conhecimentos e práticas imbricados com o sentido comu-
nitário das aprendizagens de cuidado realizada pelo convívio com os mais velhos e 
anciãos. Nesta medida, um terreiro umbandista também se constitui em um espa-
ço de aprendizagem fronteiriça e suas dinâmicas são atraídas para o sentido comu-
nitário enquanto elo ancestral, que neste caso ocorria em torno de constelações de 
aprendizagem em torno da mediunidade.

Estas redes de relações de aprendizagem sustentam o fortalecimento de saberes 
e mantém os terriros atuantes frente à invisibilidade histórica no Paraná. Com efei-
to, diante do silenciamento e do pseudo-esquecimento decorrentes de dinâmicas 
de violência para a exploração e ocupação do território, engendrou de um lado a 
invenção de um imaginário correspondente ao ideário Paranista e, de outro, as 
populações continuaram encontrando respostas às suas aflições sociais pelos cui-
dados ancestrais, como observamos no terreiro Mãe Oxum e Pai Ogum.
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CONSTELAÇÕES DE APRENDIZAGEM:   
A TRAJETÓRIA ESCOLAR E  
A COLETIVIDADE NEGRA

Jefferson Olivatto da Silva

“Podemos até perdoar, 
mas não podemos esquecer!”

Simon Kapwepwe, Zâmbia.

INTRODUÇÃO

Por conta das Ações Afirmativas para indígenas (reservas) - lei estadual 14.995/06 
(6 vagas) – o Paraná unificou o vestibular indígena na UFPR, UEL, UEM, UNESPAR, 
UENP, UNICENTRO, UNIOESTE e UEPG. Já as cotas raciais para negros (pardos e 
pretos) apenas existem na UFPR, UEPG e UEL, sem uma lei estadual que assegure a 
plenitude da ação afirmativa. As outras universidades brasileiras, e paranaenses, 
que adotam o SISU (Sistema de Seleção Unificado), compulsoriamente, contam 
com cotas raciais embasadas pela lei 12.711/12.

No entanto, outras características relevantes para o entendimento dos estu-
dantes que chegam às IES é sua trajetória de aprendizagem. Em pesquisas desen-
volvidas na região de Guarapuava pudemos observar que há barreiras educativas 
na Educação Básica e IES em relação aos estudantes que frequentavam terreiros, 
quanto a convivência universitária, criação de vínculos, trabalhos em grupo, par-
ticipação em Iniciação Científica entre outras formas de discriminação que tecem 
barreiras à plenitude de sua vida acadêmica.

Por isso, levantamos como hipótese que por meio dessa trajetória de aprendiza-
gem, composta por situações significativas, personalidades e tensões escolares, po-
deremos detectar nesse processo barreiras socioeconômicas e diferenças culturais 
relativas aos estudantes de terreiros da pós-graduação e que estejam cursando ou 
tenham desistidos do Projeto Preparatório de Ação Afirmativa para pós-graduação 
(mestrado ou doutorado) da UFPR (doravante Pré-Pós).

Esse projeto integra ações do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB), o 
Núcleo de Apoio as Pessoas com Necessidades Especiais (NAPNE) e o Centro de 
Línguas e Interculturalidade (CELIN), como escopo de capacitar alunos egressos 
da UFPR e outras Instituições de Ensino Superior (IES), oriundos de projetos de 
inclusão social e racial, para concorrer em concursos de programas de pós-gradu-
ação (mestrado e doutorado), em condições de equidade. A entrada em cursos 
de Mestrado e Doutorado constituem em si um novo patamar de obstáculos em 
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decorrência da exigência e aprofundamento de aprendizagem em um espaço de 
tempo restrito além do desenvolvimento de sua pesquisa.

Para tanto usaremos a etnografia pela prática da Antropologia da Educação 
para caracterizar as situações significativas, personalidades e tensões escolares dos 
cursistas de terreiros. Pelo diálogo interdisciplinar pressuposto pela Antropologia 
da Educação e Psicologia Social, lançamos mão da concepção de constelações de 
aprendizagem como um instrumento interpretativo válido para a compreensão de 
processos de aprendizagem (DA SILVA, 2016b; DA SILVA; DIAS, 2017; 2019), que 
podem nos conduzir a contrastes e fronteiras educacionais de longa duração.

A TESSITURA TEÓRICO-METODOLÓGICA

Procuramos contribuir com os estudos da Antropologia da Educação 
como sub-área da Educação por sua capacidade de diálogo interdisciplinar (LÜ-
DKE; ANDRE, 1986; CANDAU, 2008), interpretativo dos processos de aprendiza-
gens (DA SILVA, 2003; GOMES, 2006) e relativos à identidade e consciência ne-
gra religiosa (NOBLES, 2008), mas também crítico das condições profissionais de 
realização educacional (KANPOL; MCLAREN, 1995; GENTILI, 2009; MAINARDES; 
MARCONDES, 2011). A Antropologia da Educação refere-se a seres humanos em 
contextos concretos e nesse sentido a posição do pesquisador também o será 
a partir desses contextos, situado nessa problemática entre compreender o per-
tencimento religioso afro-brasileiro e a trajetória de aprendizagem até a seleção 
da pós-graduação. Esse diálogo em vista do pertencimento comunitário religioso, 
também, será considerado nessa tessitura por meio da discussão da Psicologia 
Social para interpretar os efeitos do racismo na trajetória escolar e formas de 
oportunizar o reconhecimento e legitimidade religiosos negros (NOBLES, 2008; 
2013; DA SILVA, 2019).

Pelo diálogo interdisciplinar pressuposto pela Antropologia da Educação, 
lançamos mão da concepção de constelações de aprendizagem como um instru-
mento interpretativo válido para a compreensão de processos de aprendizagem 
(DA SILVA, 2016b; DA SILVA; DIAS, 2017), que podem nos conduzir a contrastes 
e fronteiras educacionais de longa duração. Nesse sentido, devemos nos aten-
tar para a distinção de aprendizagens legitimadas e reconhecidas, isto é, as que 
perpassam a trajetória dos cursistas do Projeto Preparatório de Ação Afirmativa 
para pós- graduação (mestrado ou doutorado) da UFPR e, de alguma maneira, são 
atraídas para as acadêmicas ou esbarram em fronteiras:

Já	que	essas	constelações	representam	processos	cognitivos	que	
coordenam	pensamentos	e	atitudes,	levantamos	como	tese	que	
poderiam ser interpretadas enquanto constelações de aprendi-
zagens	a	partir	de	uma	visão	da	Antropologia	da	Educação	esses	
grupos	 configuraram	dinâmicas	 identitárias	modelando-os	 em	
comunidades,	cuja	justificativa	para	manusearem	saberes	acon-
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teceria pela reprodução de processos culturais. Portanto, os ri-
tuais	e	as	práticas	cotidianos	operariam	por	 aprendizagensre-
conhecíveis na comunidade como legítimas por seu poder 
de prestígio e de status. Ademais novos elementos seriam 
atraídos para orbitar no interior dessas constelações por 
conta de interesses oriundos do contato com novos gru-
pos ou indivíduos. (DA SILVA, 2016a, p. 85).

Com efeito, em nossa proposta apontamos uma concepção de conhecimento 
resultante da aprendizagem como experiência comunitária de religiões afro-bra-
sileiras. O pertencimento ao universo religioso possibilita que seus participantes 
negros possam desenvolver o que Wade Nobles (2013) descreveu como a forma de 
ser, pertencer e se tornar negro – ao qual chamaremos de enegrecer. Por isso, 
em nossa perspectiva antropológica de aprendizagem comunitária consideramos a 
seguinte forma de estruturação de apoio em conformidade com o sentido religioso:

• intersubjetiva: em um sentido de completude com o mundo e o antepas-
sados
• criativa: resoluções cotidianas diante do racismo, que se alteram conforme 
o universo dialógico em questão, nesse sentido as comunidades desenvolveram 
uma metodologia de perguntas e respostas diante da violência e desprezo co-
lonial.
• esquemas agregantes: as categorias pré-cognitivas e emocionais que são 
modeladas e remodeladas pelo jogo de perguntas e respostas da experiência 
negra compartilhada.

À medida que consideramos os esquemas agregantes de pertencimento, 
reconhecimento e pertencimento dos negros nos coletivos e comunidades, a expe-
riência comunitária se torna um lócus de realização de vínculos, respostas às an-
gústias e enfrentamento ao cotidiano racista. Com efeito, caracterizam esses vín-
culos afirmativos pela expansão da tomada de consciência negra, por assegurar 
o valor da ancestralidade pela senioridade - mais velhos que podem ser mestres 
de capoeira e jongo e/ou pais e mães-de-santo – e se expandir silenciosamente 
pela abundância da negritude, ou podemos dizer, do enegrecimento. Outrossim, 
é por meio desse ambiente que há um arrebatamento do ser, reestruturando-o 
em sua negritude (SOUZA; 1983; FANON, 2008). De outra forma, a abundância 
da experiência da negritude rompe com o enquadramento do patriarcado e de seu 
argumento de meritocracia - visto que, como apontou Frances Welsing (1991) se e 
somente se houver o apreço da carência e falta características do sistema patriar-
cal epistemológico, que o complexo de inferioridade se sobrepõe violentamente 
na forma de supremacia branca. Todavia, os coletivos negros podem e reprodu-
zem o arrebatamento da negritude pela experiência do compartilhar, do ser com 
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o outro e pelo outro e a vitalização do cuidado mútuo, ou generosidade, transmi-
tida pela experiência compartilhada dos anciãos.

UMBANDA

Para a compreensão de processos de aprendizagens pertencentes à Umbanda 
no sul do Paraná, investigamos diretamente a noção social de desprezo ao qual, 
por meio de processos discriminatórios de longa duração e em larga escala, re-
gularam-se entre as instituições sociais (família, igreja, escola, polícia e estado) 
os julgamentos depreciativos e a violência contra as manifestações de amerín-
dios, africanos e de seus descendentes, por múltiplos encadeamentos geracionais 
(MARTINS, 1978; MOTA, 2013; HORDGE-FREEMAN, 2015; DA SILVA, 2016b).

Todavia, os vínculos entre as gerações produziram respostas silenciosas em sua 
não-legitimidade estatal, mas de atenção comunitária igualmente de longa dura-
ção.

Apresentamos agora uma outra comunidade de aprendizagem, o círculo religio-
so de matriz africana. Primeiro, a trajetória até essa comunidade pode ter sido 
recente entre os cursistas, como de três anos na descoberta e afirmação de sua ne-
gritude, ou uma experiência presente desde o convívio familiar. De um lado, pode-
mos afirmar que esse quilombo legal (NASCIMENTO, 1980) conseguiu se expandir 
pelo Brasil em diferentes matizes, incorporou entidades e encantados indígenas, 
práticas indianas e ganhou visibilidade com a expansão do Candomblé a partir da 
década de 1985.

No caso do Paraná, sua historicidade é mais local que regional, ao qual podemos 
traçar conexões a partir de centros curitibanos, paulistas, catarinenses e gaúchos. 
Assim é que podemos considerar filiações conforme a região do interior do estado. 
Em contatos com centros das regiões do Centro-Oeste, Sul e Sudoeste e do Norte 
paranaense (regiões Norte Pioneiro, Noroeste e Norte), pudemos observar que as 
filiações seguem uma lógica vinculada a própria expansão e ocupação do estado 
– ou seja, acompanhou a mobilidade humana em busca de trabalho. Com efeito, 
as regiões mais antigas da colonização paranaense localizadas na ocupação do sul 
e leste seguiram a prevalência de centros curitibanos, que teve em seu histórico a 
demarcação de territórios portugueses contra os espanhóis seguindo o trajeto de 
Curitiba, Guarapuava e Foz do Iguaçu em torno da primeira década de 1800 e no 
Leste por conta do caminho dos tropeiros que saíam de Viamão/RS até Sorocaba/
SP para fornecer suínos e muares (CRUZ, 2013).

PERTENCIMENTO UNIVERSITÁRIO?

Ora, é imprescindível o fortalecimento das ações e projetos desempenhados pe-
los NEABs, quer não IES públicas quer nas privadas. Se de um lado, há mais bolsas 
e programas de permanência nas IES públicas, por outro lado, a grande parte da 
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população negra acessa a graduação nas IES privadas. Ademais os NEABs constituí-
ram-se como aporte, por apoios nacionais de grupos de pesquisas em interlocução 
com o Movimento Negro e leis étnico-raciais, aos estudantes, professores, fun-
cionários, estagiários e comunidade externa negra para orientar, auxiliar, realizar 
palestras nas instituições escolares, desenvolver capacitação de professores sobre 
a temática em diferentes áreas do conhecimento e combater o racismo. Por isso os 
NEABs podem desempenhar papel crucial na formação, na pesquisa e na extensão 
universitária brasileira tanto no combate ao racismo. Ora, considerando a pers-
pectiva de práticas atrativas à centralidade da identidade negra, os NEABs podem 
responder por ações de aquilombamento da resistência negra na graduação para 
promover o acolhimento e o reconhecimento comunitário negro.

Podemos apontar uma defasagem formativa da população negra, por conta de 
família, tipos de trabalho aliados ao racismo, o foco de grupos de pesquisa no perfil 
de seu alunado e linhas de pesquisa e disciplinas na pós-graduação. Embora Amélia 
Artes (2015), tomou por base os dados do censo do IBGE de 2010, aponte que os 
estudantes de pós-graduação trabalhem em sua maioria, não há uma disparidade 
significativa entre negros (72,4%) e brancos (72,3%). Por outro lado, a autora não 
destaca o tipo de trabalho ao qual se referiu, posto que se proporcionalmente 
não há distinção entre negros e brancos pode ser discriminatório se houver uma 
maior dispersão entre formados que atuam na área de formação ou não, diferença 
proporcional entre proventos, jornada de trabalhos etc. Isso sem mencionar outras 
condições às quais desempenham a função de pertencimentos na universidade ou 
não, como ser o único responsável por prover a família, ter filhos, distância en-
tre trabalho e moradia e vínculos sociais. Podemos vislumbrar que essas outras 
condições que comporiam ou seriam barreiras para o pertencimento universitário 
refletem a manutenção da disparidade racial de que a pós-graduação possui 74,6% 
de brancos e 25,4% de negros (ARTES, 2015). Além disso, Artes (2015) não discute 
a questão de falta de informações étnico-raciais na composição da pós-graduação, 
em termos de autodeclaração. Somente tal dado já responde à questão de assime-
trias de oportunidades das quais um estudante negro terá que enfrentar para al-
cançar a pós-graduação. Quanto a faixa etária a melhor taxa é de mulheres brancas 
no mestrado com 31 para cada 10.000 mulheres brancas na respectiva faixa etária, 
já para os doutorandos a pior taxa é de negros, homens e mulheres, a taxa somente 
chega a 3 para cada 10.000 negros (ARTES, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há que ser mencionado que escrever a trajetória é significante para o reconheci-
mento social de grupos minoritários, como observamos em apresentações de co-
letivos de indivíduos com deficiência, feministas e do Movimento Negro. Devemos 
entender esse processo por sua dupla importância, enquanto habilidade acadêmica 
e afirmação do pertencimento racial que os reinscrevia na rede de apoio para seu 
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enegrecimento (NOBLES, 2008; 2015a; 2015b). O uso da experiência demonstra ser 
eficaz para esse propósito, já que oportuniza um espaço atípico do social que dis-
crimina continuamente essa narrativa pela centralidade do pensamento etnocêntri-
co nas práticas pedagógicas. Por isso, a oportunidade de expressar sobre questões 
relativas à sua negritude pode compor um ambiente educativo menos refratário ao 
pertencimento negro. Logo, um ambiente que acolha a negritude de forma plena 
significa fomentar a desconstrução de uma única rede de apoio se manter no en-
sino superior – ao que já discutimos sobre o pseudo-esquecimento da manutenção 
do poder nas elites paranaenses que se fazem presentes na UFPR e outras IES pú-
blicas do estado.

Contudo, os programas de pós-graduação não têm necessariamente em seus 
processos seletivos, grupos e linhas de pesquisa ou disciplinas que reencarrilhem 
a experiência comunitária negra; de outra forma, os programas de pós-graduação 
se abstêm de criar posições e sentidos de pertencimento negro, ocasionado uma 
trajetória do agente eficiente que se desloca na superfície social com atributos e 
atribuições em campos diversos. Nesse sentido, um dos cursistas relata que gos-
tava muito das aulas que traziam aspectos relativos ao pertencimento negro, mais 
reflexivo; mas que outros que faziam parte de seu grupo desistiram por considerar 
que essas discussões e alguns textos apresentados distanciavam-se de alguns pro-
gramas que tinham uma linguagem mais técnica da área, também apontado por 
dois cursistas. Ora, há que ser refletido o leque de programas de pós-graduação ao 
qual os cursistas podem se interessar e que os cursistas sem a experiência de al-
gum pertencimento coletivo negro entendem as discussões históricas e epistemo-
lógicas como distantes de sua prática profissional. De outra forma, para cursistas 
sem o perfil de sujeito negro político, o pertencimento à negritude não lhe é uma 
centralidade atrativa, mas refratária para seu projeto de vida. Por outro lado, em 
conformidade com o propósito do Pré-Pós, há que ser preservado a centralidade 
da negritude como atrativa para um projeto de vida, desdobrando-se a partir des-
sa experiência pedagógica, isto é, reconhecimento de si como sujeito político e a 
apropriação de instrumentos interpretativos para o reconhecimento de sua narra-
tiva com validade científica, fazendo uso de autores e conceitos afrocentrados ao 
responder criativamente ao histórico de demandas das experiência comunitárias 
negras.

O Pré-Pós (2017) enquanto política de Ação Afirmativa se inscreve educacio-
nalmente como ruptura dos processos psicossociais racistas, especificamente. Ele 
se propõe em gerar novas estratégias de aprendizagem para estudantes negros, 
indígenas e com deficiência marginalizados ao longo de sua trajetória escolar, mas 
que resistem e lutam para alcançar o reconhecimento do título de mestre e doutor.

Em nossa pesquisa a respeito da trajetória educacional de cursistas pertencentes 
às religiões de matriz africana e que concordaram participar, tivemos o contato 
com seis que pertenciam à Umbanda. Desses seis, uma já fazia mestrado e tentava 
se preparar para o doutorado, outra havia passado em um concurso de mestrado e 
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os outros quatro não haviam conseguido. Inclusive desses seis, três haviam parado 
o Pré-Pós por conta de dificuldades em conciliar estudo, trabalho e/ou manutenção 
da família. Partimos do pressuposto por meio de uma interpretação interdiscipli-
nar relativa à Antropologia da Educação, utilizamos a concepção de constelações de 
aprendizagem para compreendermos a trajetória escolar dos cursistas negros. Para 
tanto apontamos como forma de caracterizar essa trajetória o pertencimento re-
ligioso, que reproduzem esquemas de partilha de experiências da história negra, 
além de indígena, cabocla e cigana, em resposta ao racismo.
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