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APRESENTAÇÃO
Glauber de Araujo Barroco Lobato

A existência de etnias africanas ou negras em nosso país é inegável. Porém,
apesar dessa existência, sua visibilidade ainda não é tão abrangente. Mesmo
quando isso acontece, os negros e sua cultura ainda são afetados negativamente.
Parte do motivo é a forma como os livros didáticos representam e contam a história
dos afro-brasileiros e indígenas.
Estima-se que antes da colonização do Brasil existiam cerca de 5 milhões de
indígenas, divididos por diferentes raças e nacionalidades. Da mesma forma, cerca
de 3,5 milhões de africanos chegaram ao Brasil como escravos. Isso significa que
as populações indígenas e negras sempre foram maioria. No entanto, a cultura negra
e indígena não eram bem vistas pela elite dominante do nosso país. Por isso, outros
grupos étnicos, nomeadamente brancos, foram introduzidos para lhes dar "novas
caras" e se opor à cultura estabelecida. É importante lembrar que os brancos foram
convidados, não sendo trazidos como escravos. Eles adquiriram terras, ou seja, não
precisam trabalhar na terra alheia. Os métodos de tratamento desses grupos eram
diferentes.
Há muito afirmou-se que o Brasil era um país composto por uma população
branca. O último Censo IBGE 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)
mostrou que 51% da população afirmou ser negra ou parda. Portanto, pela primeira
vez se desmistificou essa ideia. Isso significa dizer também que não há uma
hegemonia. A característica da identidade do Brasil é a diversidade. Diversidade de
pessoas, culturas e raças.
No entanto, apesar da maioria dos pardos e negros, isso não se traduz em
oportunidades ou existência para o mundo do trabalho, academia, política e posições
de liderança ou comando. Pelo contrário, os negros são os que mais sofrem com a
pobreza, o desemprego e a violência.
No passado, a miscigenação era vista como algo perigoso e ameaçador. A
diversidade cultural do povo brasileiro não pode ser vista como uma ameaça, mas
sim como uma riqueza. São os intercâmbios culturais, os intercâmbios entre povos
8
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de diversos países e o compartilhamento de conhecimentos que contribuem para o
enriquecimento cada vez maior da cultura brasileira.
Este e-book foi desenvolvido para atender aos requisitos legais de 10.639 /
03 e 11.645 / 08. “Essas leis não são apenas instrumentos de orientação para o
combate à discriminação. São também Leis afirmativas, no sentido de que
reconhecem a escola como lugar da formação de cidadãos e afirmam a relevância de
a escola promover a necessária valorização das matrizes culturais que fizeram do
Brasil o país rico, múltiplo e plural que somos” (Brasil, 2009, p. 5). Além desses
documentos, o Parecer 03/04 e a Resolução 01/04 também orientam a
implementação dessa política pública na comunidade escolar. “Estes marcos legais
buscam eliminar estigmas e dar visibilidade à contribuição de homens e mulheres
africanos e seus descendentes para formação social brasileira.” (CARREIRA;
SOUZA, 2013, p. 4).
O Estado brasileiro reconhece que as duas etnias (negra e indígena) que
constituem a forma cultural do povo brasileiro têm dívidas históricas e ainda sofrem
as consequências de ações políticas de longo prazo. As condições em que se
encontram esses povos hoje se devem às repetidas ações e omissões do Estado.
Podemos afirmar com certeza que o Estado causou prejuízos deliberadamente,
permitindo que essas pessoas vivessem de forma desigual ou participassem da
competição social.
Nesse sentido, nos últimos governos, o país reconheceu a existência de
dívidas históricas, por isso procurou formular políticas de reparação dos danos
causados e reconhecer seu valor e a importância dessas etnias na cultura. A
formação do povo brasileiro. Portanto, essas leis visam “corrigir injustiças, eliminar
discriminações e promover a inclusão social e a cidadania para todos no sistema
educacional brasileiro.” (Brasil, 2004b, p. 5).
Historicamente, o Brasil nunca apoiou o continente africano. Este continente
nunca foi visto como um espaço onde podemos aprender, compartilhar ou trocar
ideias. A cultura brasileira ficou marcada por se constituir como cultura banca, cristã
e patriarcal. Dessa forma, por muito tempo, as pessoas sempre pensaram e
aprenderam muito pouco com os outros povos.
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Agora é a hora de reconhecer tudo isso e criar novos parâmetros, novos
modelos e novos paradigmas. O sistema educacional pode dar uma contribuição
muito positiva para esse processo. Nossas escolas ainda continuam sendo um lugar
de discriminação e preconceito. “A escola, ao contrário do que se imagina, muitas
vezes, se constitui em espaço de prática, divulgação e pregação de intolerância.”
(SILVA, 2009, p. 81). Portanto, “se as próprias instâncias governamentais se
preocupam atualmente em trabalhar, no interior dos currículos, temas voltados para a
superação da discriminação e da exclusão social étnico-raciais, deve-se considerar
que estas mesmas instâncias reconhecem a existência da discriminação.”
(SILVAJÚNIOR, 2002, p. 31).
Nesse sentido, o preconceito e a discriminação racial-racial não se limitam
aos livros didáticos, mas se mantem presentes nas relações sociais cotidianas da
população brasileira, que se normalizam a cada dia. Hoje observamos casos em que
pessoas passaram a acusar o próprio discriminado. É comum ouvir expressões
como "os próprios negros se discriminam ou tem preconceito contra si".
Em nossa sociedade, existe e ainda existe uma forte propaganda negativa
para desmonte e destruição da cultura negra e indígena. Este é o processo vivido
pelos religiosos de matrizes africanas. Esse processo de negação da cultura, raça,
cor da pele e até características físicas trouxe consequências para a autoestima
desses povos. A reconstrução dos conceitos históricos é um processo real e lento,
mas tem força nas salas de aula, nas pesquisas e nas falas principalmente de negros
e indígenas.
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RESUMO
O presente artigo tenta apresentar uma reflexão sobre o sistema de ensino brasileiro
como um todo, em especial, a passagem do ensino básico ao ensino superior. A tarefa
se daria a partir da análise documental das provas do Exame do Ensino Médio
(ENEM), desde 2013 até a última aplicação, 2020 – marco de dez anos da
promulgação das leis 10.639 de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira durante a Educação Básica, e 11.645 de 2008,
sancionada a fim de ampliar a determinação obrigatória para os Estudos Indígenas.
Das provas em questão, foi utilizada apenas o caderno de “Ciências Humanas e suas
tecnologias”, uma vez que suas disciplinas (História, Geografia, Filosofia e Ciências
Sociais) deveriam ser, por excelência, críticas aos assuntos sociais. a observação de
suas questões, embasadas em breves estudos sobre a formação da elite intelectual
do Brasil, passando por suas interferências científicas nos estudos raciais, até suas
implicações na composição de referências acadêmicas, pretende demonstrar a
colonialidade do pensamento hegemônico gerado pelo genocídio epistêmico e
subalternização de saberes não-brancos na qual está mergulhada o Brasil. Em um
país de população evidentemente mestiça, as consequências de se imaginar e se
expressar de forma branca, trás descaracterizações constantes a corpos não-brancos.
PALAVRAS-CHAVE: Subjetividade. Educação, ENEM, Epistemicídio.
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ABSTRACT
This article tries to present a reflection on the Brazilian education system as a whole,
in particular, the transition from basic education to higher education. The task would
be based on the documentary analysis of the exams of the High School Examination
(ENEM), from 2013 until the last application, 2020 - the ten-year mark of the enactment
of laws 10,639 of 2003, which instituted the mandatory teaching of History and AfroBrazilian Culture during Basic Education, and 11,645 of 2008, sanctioned in order to
expand the mandatory determination for Indigenous Studies. Of the tests in question,
only the “Human Sciences and their technologies” section was used, since their
disciplines (History, Geography, Philosophy and Social Sciences) should, par
excellence, be critical of social issues. the observation of its questions, based on brief
studies on the formation of the intellectual elite of Brazil, going through its scientific
interference in racial studies, until its implications in the composition of academic
references, intends to demonstrate the coloniality of the hegemonic thought generated
by the epistemic genocide and subordination of non-white knowledge in which Brazil
is immersed. In a country with an evidently mestizo population, the consequences of
imagining and expressing oneself in white form, bring about constant decharacterization of non-white bodies.
KEYWORDS: Subjectivity, education, ENEM, Epistemicide.

INTRODUÇÃO
Em toda sociedade humana existe uma casta intelectual que produz ideias e
que regulam e influenciam diretamente o pensamento comum. Discutir educação é
discutir uma dentre as várias formas de se regulamentar uma ordem em uma
sociedade. Discutir a passagem da educação básica para a superior, bem como sua
principal ferramenta, ajuda uma sociedade na percepção de quais parâmetros estão
sendo utilizados como referenciais para a formação desta casta intelectual: o jovens
adultos e futuros profissionais especializados.
No Brasil, a referida passagem se dá por meio do Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) desde 1998. Nesta prova, um conhecimento mínimo é avaliado para
aquele que pleiteia uma vaga num curso superior possa assumi-la. Deste processo, e
dos quatro anos (em média) que se seguem, produz-se todos os tipos de profissionais:
dos mais técnicos, voltados para a execução de trabalhos específicos, aos mais
intelectualmente heterogêneos, capacitados a pensamentos mais amplos e
multidisciplinares – sem falar dos programas de pós-graduação, que produzem
pesquisadores, para além dos cursos de quatro anos.
18
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Contudo, o que vem a ser central para o presente artigo é justamente o tipo de
pensamento e conhecimento social que se faz básico para a entrada no nível superior.
Tal inquérito parece poder ter seu início de resposta pela análise das questões de
“Ciências Humanas e suas tecnologias” do ENEM, posto que por definição suas
disciplinas componentes (História, Geografia, Filosofia e Ciências Sociais) estariam
diretamente voltadas às formas de funcionamento das sociedades humanas.
No contexto brasileiro, um aspecto deve ser destacado: as relações étnicosraciais. Assim, o que se propõe doravante é uma análise sobre as questões das
provas do ENEM a partir dos 10 anos da promulgação da lei sobre ensino étnico,
tempo mais que suficiente para a implementação de um currículo mais inclusivo e
legitimador de formas outras que não a branca colonizadora.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
1. Genealogia da subjetividade branca
Para que se possa ir além dos sensos comuns (acadêmico e leigo) e se
engajando às agendas contemporâneas e pós-modernas acerca das possíveis
relações entre formação identitária brasileira e as anacronias do sistema de ensino
brasileiro, cabe aqui uma breve análise retrospectiva. Senão em absoluto uma análise
sociológica, de certo genealógica – logo, o que se propõe é um exercício hipotético a
partir da análise de tipos ideais que poderiam descrever a relação, no Brasil atual,
entre a construção de subjetividades sociais e os conteúdos e avaliações praticadas
pelo sistema de ensino, como um todo.
As descrições e análises acerca da vida social e do comportamento humano
supostamente ganharam contornos sistemáticos e críticos a partir da instituição das
ciências humanas, na Modernidade. Se antes chefes tribais, filósofos ou clérigos,
ainda que por vias diferentes entre si, detinham o privilégio de profetizar e oficializar
as verdades de suas comunidades locais, os movimentos intelectuais de cunho
antropocêntrico que tiveram início em meados do século XV na Europa, e que teve
talvez o Positivismo comteano como sua expressão máxima, garantiram à sociologia
posição de destaque mundial como saber sobre os diversos corpos sociais. O contato
com formas de vida diferentes da europeia, assim como o nascimento de sistemas de
governança baseados na representatividade no século XVIII, criaram um corpo
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complexo de conhecimentos, com ramificações e objetos específicos. Contudo, as
bases (a história e as personalidades) dessa ciência nunca se deixaram
desperspectivar, o que incide numa desqualificação de outras fontes.
Essa forma de leitura de mundo ganha destaque no Brasil por volta de 1930.
Ainda que com contornos ensaísticos e pouco científicos, as propostas oferecidas por
Gilberto Freyre e Sergio Buarque de Holanda estabeleceram um paradigma que se
conjugou perfeitamente com as carências da então nação democrática em formação.
A “meta-raça” e o “homem cordial”, com seu status validado por homens da ciência,
constituíram-se como um cânone para o mito da identidade nacional e serviram
perfeitamente aos planos de desenvolvimento do então presidente Getúlio Vargas. Ao
longo de inúmeras obras, Freyre e Holanda supuseram um perfil para o brasileiro,
usado pelo trabalhismo varguista: o povo alegre, mas trabalhador; caracterizado por
uma mestiçagem que aglutinaria o melhor das três etnias que aqui se encontraram.
Tal propaganda tentava construir a unidade de um povo incentivado a trabalhar para
retirar o Brasil da sua posição de subdesenvolvimento pré-moderno... cada um
exercendo seu papel rumo ao progresso econômico e ao fim da desigualdade social.
Contudo, essas invenções romantizadas perdiam de vista as verdadeiras
relações entre os três povos tanto nos engenhos rurais quanto nos sobrados urbanos
(ou ainda nas missões jesuíticas e bandeiras). As supostas gentileza, cordialidade e
amorosidade não davam conta a vulnerabilidade de negros e indígenas frente o
poderio do invasor branco tornado dono do Brasil (seria porque Freyre e Holanda eram
brancos e educados por homens brancos?). E as consequências desse mito ainda
podem ser vistas se observadas com atenção, uma vez que as condições reais da
relação imaginada determinaram as posições no processo de produção de riquezas e
acumulação de capital em terras tupiniquins. Em outras palavras, a invasão de terras
e a implantação do sistema de extrativismo em ciclos apoiada na tríade “armas,
germes e aço”1 e desenvolvida pelo escravismo, consubstanciou o que se pode
denominar (bem aos moldes marxianos) a dominação material e objetiva de negros e
indígenas – a luta de classes no Brasil, sob essa perspectiva, não pode ser
desatrelada a condição étnica.
1

Referência o livro de Jared Diamond, acerca de três símbolos que descreveriam o europeu quando
da chegada as Américas e desconhecidos dos nativos: fundamentos militares (pólvora), doenças e
tecnologia (fundição do aço).
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O segundo tipo de dominação (mais aos moldes bourdieusianos) diz respeito à
dominação imaterial e subjetiva – ou ainda, simbólica. Esta também pode ser
percebida já na época de colônia e Império nas consequências sociais na dinâmica
social/jurídica/econômica entre os atores sociais focados na distinção sujeitomercadoria. Aparentemente em maior escala nos negros que nos povos originais,a
condição de objeto sem qualquer valor em-si era atrelada aos indivíduos
desumanizados por todo um sistema simbólico, como apontam Sílvio de Almeida e
Júlio Vellozo, no texto “O pacto de todos contra os escravos no Brasil” (2019).
No texto, os autores destacam a posição precária dos indivíduos não-brancos
em meio ao sistema escravocrata – para os autores, uma característica do Estado
moderno brasileiro já inserido no capitalismo global. O texto apresenta uma sociedade
que adere à escravidão em todas as suas camadas – do proprietário de terras e de
negros ao ex-cativo, passando pelo agregado – e analisa tal adesão pelo viés do
direito – sujeitos e propriedade.
O que se demonstra como simbólico aqui é como as partes se comunicam em
torno da liberdade jurídica, para se tornarem sujeitos do direito:

“Ser liberto e comprar um escravo, por mais que possa parecer um ato de
traição ou crueldade era um ato perfeitamente lógico naquela sociedade.
Adquirir um cativo era afastar-se do risco permanente da reescravização ilegal
[...]. Também dava ao liberto algum grau de integração na outra margem da
sociedade escravista, aquela formada pelos homens que eram livres
justamente por serem proprietários. Desta maneira, o escravismo brasileiro
possuía um poderoso e perverso mecanismo de cooptação: a consolidação da
liberdade para um ex-escravo estava em sua adesão à escravidão como um
sistema, à sua transformação em proprietário. A entrada no mundo dos
senhores, é claro, era muito parcial, na medida em que um ex-escravo sempre
teria a sua condição pretérita relembrada e que nem todas as prerrogativas dos
livres estavam destinadas aos libertos. Apesar disso, um liberto era detentor
de praticamente todos os direitos civis e de uma quantidade atípica para o
período de direitos políticos.” (VELOZZO & ALMEIDA, 2019, p.2140)

A adesão ao sistema atingia os agregados de maneira diferente. Mestiços, pois
fruto das relações (violentas) entre os senhores de terras brancos e negras
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escravizadas, os agregados tinham serventia desatrelada dos trabalhos físicos dos
negros. Seu acesso a Casa Grande ou ao Sobrado dos senhores propiciou a criação
de uma “lógica do favor” (ibidem, p.2139). Tal lógica liga o agregado à classe
dominante e o distancia do trabalho físico, típico do cativo comum, fazendo-o útil em
conexões sociais onde a aparência menos não-negra era crucial (ainda que tidas
inferiores). O desenvolvimento dessa relação se dá, pois, de forma negativada: em
troca de uma vida melhor (o tornar-se sujeito a partir do desligamento de suas origens
fenotípicamente africanas), o agregado presta serviços diversos aos seus senhores.
Mais que dinheiro em troca desses serviços, a recompensa obtida era não ser
confundido com negro escravizado e desumanizado.
A essa camada intermediária mestiça, se une os estrangeiros brancos pobres
(e sertanejos). Com alguma especialização (capital intelectual), mas sem
propriedades (capital econômico), esse grupo se caracteriza, senão pela ascensão
social, pelo menos pela posse de meios para distinção em relação à porção mais
pobre da sociedade brasileira (a “ralé”, descrita por Jessé Souza, a seguir). Meios que
os capacitaram a trabalhos e serviços impensáveis para negros retintos e indígenas
no seio do recém-criado Estado-nacional brasileiro – parece óbvia como as condições
materiais de vida construídas desde o primeiro contato com os portugueses
impossibilitaram gerações a se adaptarem ao modo de vida burguês europeu, já
espalhado pelo globo.
Cerca de 40 anos separam a Abolição oficial da escravatura e a universalização
do trabalho assalariado, a Proclamação da República, ascensão do Estado Novo no
Brasil. É nesse ínterim que as teorias dominantes da identidade nacional tomam
forma. Contudo, é com a crescente demanda de profissionais para cargos
burocráticos e administrativos do Estado provedor varguista e para as indústrias em
desenvolvimento que os mitos criados ganham vulto. A formação desses profissionais
depende da criação de um sistema educacional nacional como também de currículo
integrador. Quais referências buscar?
O capítulo 12 de “A ralé brasileira”, dedicado à influência da educação no
sucesso e fracasso das classes mais baixas brasileiras a partir das pré-condições de
seus sujeitos, conta brevemente a história e os sentidos da educação brasileira. Com
o título “A instituição do fracasso: a educação da ralé”, a autora nos conta que na
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educação brasileira, desde no período colonial, de maneira extremamente seletiva,
“apenas uma minoria de donos de terras tinha acesso à educação, em contraposição
de uma ralé de composta por agregados e escravos condenados à exclusão”
(FREITAS, 2020, p.318). E uma educação fora do contexto das demandas coloniais,
pois ministrada por jesuítas, interessada em perpetuar fora da Europa seus princípios
aos filhos dos donos de terras ou a catequisar os indígenas. O que não muda com a
independência política, ainda que uma classe intermediária derivada da urbanização
e da burocracia do novo estado tenha surgido – em ambos os períodos, a influência
da religião é inabalável.
Somente em 1930, continua a autora, o quadro muda (e apenas em parte). O
plano de inserção do Brasil na economia mundial como uma nação industrializada
exigiu a qualificação de profissionais para diversas atribuições. É nesse momento que
a classe média surge efetivamente, passando, em contrapartida, “a pressionar o
sistema escolar para que se expandisse” (ibidem, p.318), dada a expectativa de
ocuparem o crescente número de vagas nos setores secundários e terciários da
economia: “a partir de então, o Estado teve que, inevitavelmente, ampliar a oferta de
educação” (ibidem, p.318). Ou seja, este plano educacional não visava criar cidadãos
plenos e pensantes, mas preencher vagas para o desenvolvimento da economia
nacional. Corpos devidamente adequados a trabalhos e fins específicos. Um trabalho
que dignificaria o homem e faria avançar a nação.
Contudo, se o número de vagas aumenta, a forma como se dá ainda é
extremamente seletiva e brutal, pois ainda atrelado ao princípio conteudista dos
religiosos de outrora. Gratuita, a educação obviamente atingiu não só as classes
médias, como também as classes mais abaixo. Mas, quem teria as melhores chances
nesse sistema: aqueles dotados de todo um aparato objetivo e subjetivo (capital
cultural) para a aquisição de conhecimentos ou os indivíduos descendentes diretos de
uma população recém alforriada, diariamente submetidos à necessidade de
sobrevivência?
Como o texto em questão quer apresentar como as condições de classe
influenciam nas consequências desse sistema para seus indivíduos, a autora
apresenta dados relacionados ao índice maciço de reprovações e desistências
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durante os anos nos ensino fundamental e médio. E apresenta a hipótese de que o
tipo de educação
“[...] livresca, acadêmica e aristocrática, medida pela capacidade de reter maior
número de informações, vazias de significado para a maior parte da população
que, [...], não possuía as disposições necessárias para se engajar afetiva e
cognitivamente no mundo escolar.
Esse sistema de ensino beneficiava ‘naturalmente’ as classes mais
favorecidas, que possuíam as disposições (autocontrole, concentração,
disciplina, cálculo prospectivo e sentimento de dever ou responsabilidade moral
para com os estudos) para se dedicarem ao estudo.” (FREITAS, 2020, p.318)

Fora do ensino público geral e de qualidade exigido pelas classes médias, as
classes baixas eram absorvidas por um ensino básico, paralelo, pragmático e
profissionalizante. Voltado para a urgência de trabalhos subalternos, ele era básico e
de curta duração e não construía a capacidades tidas como necessárias para a chefia,
nem construía a sensibilidade e a racionalidade tão admiradas pelas classes médias
qualificadas, segundo os pressupostos modernos (e burgueses).
O que se coloca, ao fim e ao cabo, como questão central do presente trabalho
é que apesar de todas as discussões acerca de novas posturas das instituições de
ensino dos últimos anos – passando por um sem número de autores, gestores e
políticas públicas inclusivas – é que o ideal tradicional de sensibilidade e racionalidade
continuam os mesmos. Descaradamente, a classe média mantém seu frágil status
quo de maneira egocêntrica e delirante, uma vez que se agarra e propaga a um capital
intelectual que a afasta de seu passado negro e indígena, e o liga a um captor
desinteressado pela sua escassez de recursos. Mestiça, estuda os símbolos de
grandeza eurocêntricos como superiores e esconde outras fontes de sua identidade.
Quem é branco no Brasil?

2. Enem como arma ideológica
Assim, para além da genealogia das subjetividades brevemente apresentada,
e a fim de comprová-la, propõem-se doravante a pesquisa documental das questões
do ENEM de 2013 a 2020. Entretanto, é essencial o estabelecimento prévio de um
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conceito que norteará o rumo deste trabalho a partir de agora e, infelizmente, será
refletido na análise das edições do Exame do Ensino Médio: epistemicídio.
O epistemicídio, antes de tudo, é uma forma de dominação étnico-racial que
busca deslegitimar povos, etnias e seus saberes a fim de perpetuar a narrativa
histórica contada pelos vencedores. No Brasil, ao que se é possível afirmar, partindo
da observação do surgimento do Sistema Educacional, o genocídio epistêmico surge
como um projeto enraizado, que passa despercebido pelas camadas brancas e
burguesas, ao passo que é severamente sentido por pretos e indígenas, como
exposto por Sueli Carneiro (2005):
“Para nós, porém, o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação
do conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção
da indigência cultural: pela negação ao acesso a educação, sobretudo de
qualidade; pela produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes
mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor de
conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência
material e/ou pelo comprometimento da auto-estima pelos processos de
discriminação correntes no processo educativo. Isto porque não é possível
desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados sem
desqualificá-los

também,

individual

e

coletivamente,

como

sujeitos

cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a condição para alcançar o
conhecimento “legítimo” ou legitimado. Por isso o epistemicídio fere de morte
a racionalidade do subjugado ou a seqüestra, mutila a capacidade de aprender
etc.
É uma forma de sequestro da razão em duplo sentido: pela negação da
racionalidade do Outro ou pela assimilação cultural que em outros casos lhe é
imposta.” (CARNEIRO, 2005, p. 97)

Ainda que avanços quanto à maximização do ensino étnico-racial tenham sido
percebidos, tal qual a Lei 10.639 de 2003, que institui a obrigatoriedade do ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira durante a Educação Básica e a Lei 11.645 de 2008,
sancionada a fim de ampliar a determinação obrigatória para os Estudos Indígenas,
que estabeleceu
“[...] o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o
índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições
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nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.”
(BRASIL, 2008, Art. 26-A §1o)

o “sequestro da razão” proveniente da “negação da racionalidade do Outro ou pela
assimilação cultural” continua atuando como entrave para a concretização da
construção de uma nação democrática. É pertinente pensar: os brasileiros são
introduzidos à História do Brasil a partir do atracar das caravelas estrangeiras (uma
mera consequência do mercantilismo quinhentista) ou da fixação dos primeiros grupos
humanos nessas terras? Aliás, como os brasileiros, enquanto estudantes, são
apresentados aos povos originários? O 19 de Abril, Dia do Índio, que leva em seu
nome a carga folclórica e pouco desenvolvida da ideia de se ter chegado às Índias,
atua pouco na valorização do aborígene brasileiro além de vestir e pintar crianças da
primeira infância com adereços e tintas que mais os desrespeitam do que os
valorizam. Anos mais tarde, nos ensinos Fundamental e Médio, a figura do indígena
torna a aparecer para os alunos, agora pelos olhares etnocentristas presentes na
icônica carta redigida por Caminha e nos roteiros teatrais de catequese católica.
Da mesma maneira, é válido pensar de qual forma fomos conduzidos através
da história africana e afrobrasileira. Primeiro, é possível notar uma disparidade de
tratamento acadêmico entre as porções setentrional e subsaariana do continente
africano. Enquanto muitas vezes o Egito, talvez país mais célebre das terras ao norte,
ganha ricas e aprofundadas abordagens durante o Ensino Fundamental e Médio, os
territórios abaixo do Saara só chegam ao conhecimento dos discentes pelo enredo da
Expansão Marítima, quando foram explorados, colonizados e comercializados como
escravos pelas potências Ibéricas. Por que durante os mais de 10 anos letivos
tomados pela Educação Básica os jovens sequer escutam sobre os estruturados
sistemas políticos e econômicos dos Impérios Mali e Songai? A resposta parece surgir
sólida: para ter uma história contada com exaltação e fascínio é preciso colaborar,
sobretudo financeiramente, com aqueles que possuem o poder de escrever a
narrativa; aos que ficaram reclusos em si, não foi legitimada a escrita (ou divulgação)
de nenhuma outra trama que não seja aquela pautada no trabalho escravo e na perda
de direitos. Isso é epistemicídio.

26

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

As consequências dessa dominação epistêmica em harmonia com Djamila
Ribeiro (2019),
“[...] contribui significativamente para a pobreza do debate público, seja na
academia, na mídia ou em palanques políticos. Se somos a maioria da
população, nossas elaborações devem ser lidas, debatidas e citadas.”
(RIBEIRO, 2019, p. 30)

A carência de discussão envolvendo obras e pesquisas feitas por não-brancos,
num país como o Brasil, parece se traduzir na conservação das teses de Gilberto
Freyre e Sérgio Buarque de Holanda, que apontam (erroneamente) para uma
democracia racial. Seja essa uma proposição correta, ou incorreta, o fato é que os
debates que envolvem pretos, pardos e indígenas, tão em voga nos tempos atuais,
pouco são abordados no exame que, além de refletir o currículo trabalhado durante
os anos de educação básica, proporciona a seus candidatos a chance de uma cadeira
nas melhores universidades do país.
O Enem foi implementado em 1998, durante a gestão de Fernando Henrique
Cardoso, com o objetivo de conceder melhores indicadores que orientassem a
elaboração de políticas públicas focadas ao Ensino Médio brasileiro. Segundo dados
divulgados pelo ministério da educação (Arêa, 2021), a primeira aplicação da prova
contou com mais de 100 mil inscritos, número que, por conta dos programas de
isenção da taxa de inscrição, provas adaptadas às pessoas com deficiência e
inscrições virtuais, superou a marca de 1,6 milhões de estudantes. Contudo, o
sucesso permitiu ao Exame extrapolar os 20 anos de existência foi traçado durante os
primeiros anos de governo Lula, quando a nota obtida era utilizada para ProUni, que
facilita, por meio de bolsas de estudo, o acesso à universidades particulares parceiras,
aumentando os interessados em prestá-lo. Após isso, é em 2009 com o SiSU (sistema
de seleção unificada) que grande parte das instituições de Ensino Superior
extinguiram seus vestibulares e adotaram o Exame Nacional do Ensino Médio como
principal porta de entrada à graduação, consolidando-o essencial para a continuidade
do processo educacional, à medida que continua a fornecer os dados que motivaram
sua criação na década de 90.
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A magnitude do segundo maior vestibular do mundo, mesmo tido como uma
maneira democrática de viabilizar o ingresso ao Ensino Superior, rasga o véu que
encobre a democracia racial no Brasil, fazendo isso desde o seu planejamento,
passando pelos índices de inscritos, até a realização da prova em si. O maior exemplo
da desigualdade ampliada pela lupa do Enem é a sua edição em 2020, no primeiro
ano pandêmico causado pela COVID-19. Em maio deste ano, o povo brasileiro, em
especial os estudantes, receberam do senador Otto Alencar (PSD) a seguinte
informação sobre o então Ministro da Educação, Abraham Weintraub: “Ele disse que
sabe que existem injustiças, mas que Enem não foi feito para corrigir injustiças, mas
para selecionar”2.
E, de fato, selecionou. Com a realização do Exame em janeiro – indo contrário
às mobilizações estudantis por um segundo adiamento e numa perspectiva de
aumento de casos pandêmicos em todo o território nacional – a abstenção foi recorde,
chegando a uma taxa de 55% no segundo domingo de aplicação. Para além dos
números de faltosos totais, faz-se aqui um adendo: 58% dos isentos da tarifa de
inscrição (estudantes de escola pública, bolsistas integrais em colégios particulares
que possuam renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo ou pessoas em situação
de vulnerabilidade social) não estiveram presentes na edição. Tal quadro parece nos
levar a conclusão de que são os que mais precisam da educação como recurso de
modificação social, são aqueles que abdicam do seu sonho por conta da má condução
governamental frente a um vírus que já ceifou a vida de mais de 400 mil brasileiros.
Apesar das estatísticas supracitadas, a maior parte dos candidatos eram nãobrancos: 57% dos inscritos se identificaram como pretos ou pardos, em contraste com
os 37,4% de participantes declarados brancos. Todavia, a maioria étnica que se faz
percebida nos dados raciais se torna minoria dentro das questões e referências
utilizadas ao decorrer do Exame. É momento de analisar a representatividade étinicoracial no Enem3.

2

3

LEMOS, Iara (2020).
ARÊA, Larita (2021).
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METODOLOGIA DA PESQUISA & ANÁLISE DE DADOS
O trabalho documental tem por objetivo primário fazer um levantamento acerca
das etnias, obtido através de análise fenotípica de acadêmicos e quaisquer outros
profissionais que constam referenciados nas questões contidas dentro da área de
conhecimento “Ciências Humanas e suas tecnologias” (que conta com 45 itens ao
total) na prova do Enem. Além disso, foram pesquisadas palavras-chaves acerca das
vivências não-brancas, sua frequência de aparecimento e seus respectivos contextos,
bem como as questões dedicadas exclusivamente a isso. O resultado do estudo
poderá fornecer não só detalhes de como o epistemicídio atua dentro da Academia,
mas também de como o Exame, que possui suas questões alicerçadas na Base
Nacional Comum Curricular, reflete as abordagens histórica e cultural das heranças
afrobrasileira e indígena ao decorrer da Educação Básica.
A priori, a pesquisa foi dividida em 2 fases: a primeira etapa, feita utilizando as
provas amarelas, analisa as aplicações desde 2013 – marco de 10 anos da Lei 10.639,
sancionada por Luiz Inácio Lula da Silva, que garantiu no currículo escolar a matéria
de História e Cultura Afrobrasileira e Africana – até as duas aplicações do ano de 2016
– ano que foi consumado o impeachment de Dilma Rousseff, fechando os 12 anos de
administração petista. A segunda fase, realizada com as provas azuis4, compreende
desde a edição de 2017 – primeiro ano completo da gestão Temer – até a aplicação
física de 2020, já sob o governo de Jair Bolsonaro.
Com isso, no ano da celebração da primeira década da Lei 10.639/03, das 45
questões que compõem a prova de Ciências Humanas, 25 delas faziam referências a
homens brancos (55%), culminando num total de 14 brancos europeus (31%)
referenciados5. Quanto às mulheres brancas, elas foram creditadas em seis itens. Em
meio a abundância de citações a membros da branquitude, apenas 02 citados são
negros: o primeiro, o geógrafo Milton Santos, numa pergunta envolvendo território e
impacto ambiental (que também referencia uma mulher) e um pensador sulafricano,
usado para testar os conhecimentos dos candidatos acerca da consolidação da
democracia em seu país. Ademais, apenas 08 questões (04, 05, 08, 12, 32, 34, 40 e
41) tratavam de negros, pardos ou indígenas, mas nenhuma delas trazia nas
4

A escolha das cores das provas foi totalmente aleatória e não interfere nos números produzidos.
Todas as contas a seguir foram produzidos pelos pesquisadores, sendo de responsabilidade
exclusiva destes.
5
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referências negros ou indígenas, muito pelo avesso: todos eram brancos. A edição de
2013 também não contou com nenhuma indagação tendo como temática o Movimento
Negro, dentro dos estudos de movimentos sociais, ateve-se ao Feminismo e à luta
LGBT. Na busca por palavras-chave, tais quais “África”, “negro”, “indígena”, “nativo”,
“preto”, “pardo”, “mestiço”, “racismo”, “escravidão” e “abolição”, foram encontrados os
seguintes resultados: os termos “preto”, “pardo”, “mestiço”, “abolição” e “racismo” não
tiveram ocorrência no Exame, enquanto que “África” aparece 02 vezes (Q. 04, essa
num contexto de produção cinematográfica e Q. 05, abordando aspectos políticos);
“negro”, 01 vez (Q. 34, que abordava cultura afrobrasileira); “escravidão”, 03 vezes
(repetindo-se na Q. 12, que tratava do tema, e surgindo novamente na Q. 34);
“indígena” ou “nativo” se dão 03 vezes no total (Q. 08, tratando da urbanização, e Q.
40, sobre catequização).
Passando para a edição realizada em 2014, o abismo entre referências brancas
e não-brancas persiste. Ao passo que 14 itens se utilizam de referências brancas
fenotípicas e brancas europeias (contando apenas com uma mulher branca, Hannah
Arendt, Q.12), 14 citações a brancos brasileiros, apenas 01 negro e 02 pardos
emergem das letras miúdas após os textos introdutórios (esses últimos aparecendo
em perguntas que nada remetiam às problemáticas raciais, Q. 36 e Q. 41), gerando
um saldo de um nome a mais que a aplicação anterior. Em relação às questões com
temática étnico-racial, 06 das 45 são sobre negros ou indígenas (13%), porém apenas
as de número 30 e 42 não contam com citações de indivíduos nascidos brancos.
Diferente da prova antecessora, essa conta com um item envolvendo o Movimento
Negro (Q. 10). No tocante à busca pelas (mesmas) palavras-chave, somente “África”
teve aparições e serviu de enredo para os assuntos de cultura, movimento social e
Grande Guerra.
O número de epistemologias negras em 2015 aumenta, mas continua menor
do que aquelas escritas pelos de pele clara. Brancos e brancos europeus são 13 (que
se somam a uma única mulher: Beauvoir). Em adição, os não-europeus chegam a 19
homens (três norte-americanos, um queniano, um angolano e 14 brasileiros, dentre
os quais, dois negros e um pardo; encontram-se sete mulheres referenciadas, porém
apenas uma negra – presente na Q. 17 abordando o processo escravista). Dentre os
45 itens do caderno de Ciências Humanas, 07 deles englobam as vivências negras e
indígenas (15%), ainda que a minoria parta de pensadores pretos (Q. 32, sobre a
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África e Q. 17). O teor das outras questões que versam sobre os grupos minoritários
aqui discutidos giraram em torno da mistura de raças proposta por Holanda (Q. 35) e
comunidades quilombolas e indigenistas (Q. 36). Para além das questões explorando
as relações raciais, dois autores negros foram referenciados: um acerca da Sociedade
do Espetáculo (Q. 02) e outro tratando de Globalização (Q. 24). Das palavras-chave,
“África” aparece 09 vezes em concentradas em 03 questões (Q. 17, Q. 18, sobre a
participação do continente na 2a Guerra Mundial, e Q. 32, trazendo à baila o PanAfricanismo); “negro”, “preto” ou “pardo” são escritas 12 vezes, também em 03
questões (Q. 17, Q. 32 e Q. 45, que tratava da economia mundial); “escravidão” e
“abolição” surgem, juntas, em 05 momentos (todos eles na Q17); “mestiço”, “racismo”
e “nativo” não possuíram ocorrências.
Em 2016, às vésperas do início do processo de impedimento da então
presidente Dilma Rousseff, a primeira aplicação do Enem foi constituída de 14
questões citando a homens brancos europeus, 02 a branco norte-americanos, 01 a
um judeu e 10 a homens brancos brasileiros. 07 foram aquelas que citaram mulheres,
porém nenhuma negra, parda ou indígena consta aqui (Q. 07, Q. 18, Q. 22 e Q. 36,
somando 07 mulheres brancas do Brasil, além da Q. 37 e Q. 44, trazendo 01 norteamericana e 01 franco-iraniana, respectivamente). O número das questões trazendo
as relações raciais à tona continua ínfimo: no total, 05 (11%). Dentre elas, 01 acerca
da escravidão (Q. 17, cujas referências são de dois homens brancos), 02 sobre África
(Q. 15 e Q. 29, trazendo em suas referências um europeu e outro que não foi possível
identificar a etnia), 01 sobre cultura e religião de matriz africana, única feita a partir da
perspectiva de um negro brasileiro (Q. 39), 01 sobre colonização (Q. 18, contando
com o aporte intelectual de duas brancas) e, por fim, 01 sobre Apartheid (Q. 29,
imagem retirada de um site de notícias francês, com autor anônimo). Mais uma vez,
as palavras-chave com maior aparição no Exame são “África” (Q.13, sobre pesca
industrial, Q. 15, semelhanças Brasil-África, Q. 17 e Q. 29); “negro” (Q. 18 e Q. 29);
“indígena” ou “índio” (Q. 18); “abolição”, no infinitivo (Q. 17); os demais termos, não
foram encontrados.
Já na segunda aplicação, 17 questões trazem referência a homens brancos
derivados da Europa, 02 a brancos norte-americanos e outras 17, referenciando
homens e mulheres também brancos do Brasil. Diferente da edição ocorrida em maio,
a de dezembro trouxe 09 questões que abordavam temas concernentes a pretos,
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pardos ou indígenas (20%), entretanto, nenhuma trouxe em sua fonte a pesquisa de
indivíduos dessas etnias: 02 envolvendo escravidão (Q. 04 e Q. 27); 01 sobre
Movimento Negro (Q. 34); 01 de sincretismo religioso (Q. 36); 01 de educação étnica
(Q. 20); 01 de monarquia (Q. 21); 01 acerca das favelas (Q. 11); 01 trazendo à
discussão a cultura indígena (Q. 42, autor não identificado) e, por último, 01 de história
do “descobrimento” das terras brasileiras. Das palavras-chave encontradas no texto,
“África” surge em 01 itens (Q. 20, Q. 21, Q. 32, sem qualquer relação com a pesquisa
feita aqui, e Q. 36); “negro”, em 03 (Q. 20, Q. 34; Q. 36); “indígena”, em 04 (Q. 21, Q.
24, sem qualquer relação com a pesquisa feita aqui, Q. 30, acerca da produção
colonial e Q. 42); “escravidão”, em 02 (Q. 07, em relação ao processo de escravização
na Antiguidade e Q. 36).
Ao passar para a segunda fase de pesquisas (2017-2020), a importância dada
pelo Enem a questões e autores negros diminui ano após ano.
Ao longo da primeira edição do Exame, feita no momento em que se tinha
Michel Temer como presidente da República, das 45 questões do caderno de Ciências
Humanas e suas Tecnologias, 40 delas apresentavam textos introdutórios
referenciando alguma personalidade acadêmica. Quando postas em análise, foi
obtido: 44 pessoas brancas, tanto europeus quanto não-europeus, homens (33) ou
mulheres (11); 01 indiano e 03 homens negros, 02 referenciados em itens que
abordavam as relações étnico-raciais (Q. 46, Q. 76) e o outro, sem relação com o
tema (Machado de Assis, Q. 82). Estatisticamente, 88% dos referenciados eram
indivíduos brancos, enquanto o número de pretos, pardos ou indígenas chegava a
6%, que se igualava ao índice de autores não identificados ou pertencentes a outro
grupo étnico (6%). Nessa prova foram encontradas 04 indagações sobre História e
Cultura Afrobrasileira e Indígena (Q. 46, sobre o Império Mali, Q. 50, reconhecimento
da cultura nativa, Q. 51, escravidão e Q. 76, herança e memória afrodescendente).
Partindo para as palavras-chave, “África” possui 01 ocorrência (Q. 46); “indígena”,
nenhuma, porém “índio” marcou um aparecimento (Q. 50); “preto”, 01 (Q. 76);
“escravidão” não possui ocorrências, mas, em contrapartida, o termo “escravo” surge
06 vezes (Q. 51, Q. 70, Q. 76 e Q. 80, sobre escravidão antiga); as demais palavras
não foram achadas.
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Do ano eleitoral de 2018, adianta-se: a quantidade de referências feitas a
negros, pardos ou indígenas continua a mesma do ano anterior: 6% (Q. 55, Q. 73 e
Q.82) que contrastam com os esmagadores 83% de pessoas brancas (30 homens e
nove mulheres). As questões feitas a partir da perspectiva histórico e cultural dos
povos africanos, afrodescendentes e indígenas minguam: somente 04 (Q. 50, sobre o
Movimento Negro durante o período de segregação racial nos EUA, Q. 64, cultura
afrodescentende no Brasil Colônia, Q. 71, Revolta da Chibata, e por fim, Q. 80, sobre
as concepções da palavra “pobreza” em Moçambique). “África” consta 01 vez nesse
Exame (Q.59); “indígena”, 02 (Q. 54, sobre exploração das riquezas na era colonial,
Q. 72, ação antrópica na Amazônia); “nativo”, também 02 vezes (Q. 68, povos précolombianos, Q. 88, que nada tem a ver com a presente pesquisa); outros verbetes
não foram encontrados.
O primeiro Enem em gestão Bolsonaro, pior do que os índices dos anos
anteriores, resume a participação de autores negros, pardos ou indígenas a 2% do
total de pensadores citados na prova de Ciências Humanas (Q. 52, Nielson Rosa
Bezerra), enquanto a porcentagem de brancos chega a 89% das citações (37 homens
e 13 mulheres), os outros 10% foram compostos por nomes não identificados ou de
outras etnias. As questões que se relacionavam diretamente com as vivências nãobrancas brasileiras repetem o número da edição de 2018, 04 (Q. 52, sobre difusão da
Mandioca comida pelos autóctones, Q. 62, tratando da discriminação com religiões de
matriz africana, Q. 69, de invasão de terras demarcadas e Q. 81, acerca do aumento
do tráfico negreiro). Na procura de palavras-chave, o que se encontra é uma escassez
geral em comparação com as aplicações já analisadas: “indígena” consta um total de
01 vez durante o Exame de 2019 (Q. 69); “nativo”, 01 vez (Q. 52); “escravidão”, em
02 momentos (Q. 52 e Q. 81).
Fechando o ciclo de pesquisas e levantamentos, o Enem de 2020, aquele
cunhado de não corrigir injustiças, mas selecionar. Nesse cenário, a edição
pandêmica emplaca o pior número de referenciados negros, pardos ou indígenas: 01,
do historiador e político de Burkina Faso, Joseph Ki-Zerbo (Q. 54, sobre transmissão
de saberes populares). No outro lado da moeda, as 39 questões que se utilizavam de
referências externas em seus textos introdutórios somaram um contingente de 46
brancos (36 homens e 10 mulheres) citados, 93% de todos os autores. Quanto ao teor
dos itens, somente 04 fazem alusão à história e cultura africana, afrobrasileira ou
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indígena; são elas: Q. 54 (a única desse levantamento que conta com a citação de um
negro), Q. 75 (dominação colonial sobre os saberes ameríndios); Q. 79 (comparação
entre o tráfico de chineses com o tráfico de negros no século XVI) e Q. 81 (sobre a
escravização Brasil). Acerca das palavras-chave que foram utilizadas ao longo desse
estudo, “África” surge 01 vez (Q. 54); “indígena”, 02 vezes no plural (Q. 71, tendo
pouca ligação com o contexto buscado aqui, e Q. 81); “escravidão”, também 02 vezes
(Q. 63 e Q. 70, ambas em ligação com o processo da Antiguidade); “abolição” repete
a frequência dos termos anteriores (Q. 85, como alternativa errada e Q. 86, na frase
“abolição dos partidos políticos”).
Diante dos resultados apresentados, alguns comentários se fazem essenciais.
Primeiro, a condição de minoria em relação a utilização em larga escala de
personalidades brancas, sejam elas europeias ou não, revelam uma das frentes pela
qual atua o epistemicídio. Depois, destaca-se ainda nessa conjuntura o silenciamento
de autores negros, pardos e indígenas, esses últimos acumulando um total de zero
citações desde 2013, frente a itens que abordam a história e cultura desses grupos,
já que, na maioria das vezes, os textos introdutórios contam com pesquisas e ensaios
de acadêmicos brancos sobre a temática. Em relação às questões refletindo o
exercício da Lei 10.639, ao longo das 09 aplicações expostas no presente trabalho, é
perceptível o declínio da frequência (já baixa) de tais no Exame: de oito em 2013, para
quatro em 2020. Uma redução de 50% na abordagem em menos de 10 anos. O que
estaria impulsionando essa queda?
Por fim, a procura por palavras-chave dentro das aplicações mostrou o quão
restrito é o trabalho envolvendo História e Cultura Africana, Afrobrasileira e Nativa.
Um embasamento para isso é o fato de as questões, diversas vezes, limitam-se dentro
da História Colonial (exploração da mão-de-obra aborígene, seguida da africana). Isso
parece culminar para a conclusão de que pouco é adquirido conhecimento sobre
esses povos além daqueles que remetem à dominação e ao sofrimento causado pela
expansão do capitalismo no mundo, como já foi discutido anteriormente. Ademais, em
8 anos, o termo “racismo” não constou em nenhum dos ENEM’s publicados, mesmo
que a sociedade esteja se encaminhando para um momento que o Movimento Negro
(também pouco exibido nas provas) e a luta Antirracista se fazem tão pungentes como
no século passado. A quem interessa a diminuição da reflexão acerca desses
assuntos?
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que se pode ver ao final do percurso escolhido é a fórmula que engendra a
destruição

de

expressividades,

o

não

reconhecimento

de

identidades,

o

encarceramento de potências.
Ao não reconhecer na prática a existência de fórmulas outras, a escola,
pressionada pelas exigências de sucesso no vestibular/ENEM, acaba por oferecer à
sua clientela uma educação coxa, claudicante, manca, pois atenta a apenas uma das
matrizes de composição nacional. A matriz do colonizador, envolta no suposto
sucesso, progresso e racionalismo do vencedor do processo civilizatório.
Destrói, pois, a expressividade de docentes e discentes. Uns sem espaço para
trabalhar para além do currículo mínimo, evidenciado nas ementas e estatísticas de
frequência de aparição nas provas, e outros por se verem forçados a seguir essa
fórmula de sucesso. O que leva a uma invisibilidade da diversidade, falseando como
folclóricas expressões autênticas da formação da identidade nacional e diminuindo
um sem número de possibilidades em nome da eficiência.
No nível do sujeito, a liberdade de construção de si é solapada. Uma miríade de
subjetividades ceifadas em nome de monstruosidades: subjetividade branca em
corpos negros e indígenas deformados por sentidos sem sentido.
Ou seja, todo um sistema de ensino que funciona a partir do estatuto ontológico
eurocentrado a produzir esquizofrenia e delírios de inclusão num sistema branco de
vida para um povo mestiço.
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RESUMO
Este estudo se propõe a discutir as contribuições da inserção do ensino da cultura
africana e afro-brasileira no currículo escolar da educação básica maranhense, que
busca atender a lei 10.639/03. Esta pesquisa foi mediada em face das ações
desenvolvidas pelo CDVDH/CB (Centro de Defesa da Vida e dos Direitos
Humanos/Carmen Bascarán), que atua na luta pela equiparação de direitos para as
minorias sociais, levando em consideração o I seminário voltado para as Relações
Étnico-Raciais e Direitos Humanos, cuja realização se deu no ano de 2019, na
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL). Com este
estudo, objetiva-se verificar as implicações da referida lei, com ênfase na sua
aplicação no estado do Maranhão, bem como evidenciar as contribuições do
CDVDH/CB nos munícipios em que a instituição se faz presente. A pesquisa assentase na abordagem qualitativa de caráter exploratório. Além da revisão bibliográfica
sobre a temática investigada, também realizamos entrevista semiestruturada com os
representantes da organização mencionada. Desse modo, acredita-se que, no
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momento em que o professor trabalha a cultura de origem africana como inerente à
sociedade brasileira, equipara essa cultura às demais, quebrando as exaltações
relacionadas à cultura europeia, que fora supervalorizada em detrimento das
manifestações culturais trazidas do continente africano e continuadas no Brasil como
forma de manter viva a identidade cultural desses povos.
Palavras-chave: Relações Étnico-Raciais. Ensino. Cultura africana e afro-brasileira.

ABSTRACT
This study aims to discuss the contributions of the insertion of the teaching of African
and Afro-Brazilian culture in the school curriculum of basic education in Maranhão,
seeking to comply with law 10.639 / 03. This research was mediated in the face of the
actions developed by the CDVDH / CB (Center for the Defense of Life and Human
Rights / Carmen Bascarán), which works in the fight for the equalization of rights for
social minorities, taking into account the 1st seminar focused on Ethnic-Racial
Relations and Human Rights, which took place in 2019, at the State University of the
Tocantina Region of Maranhão (UEMASUL). With this study, the objective is to verify
the implications of the referred law, with emphasis on its application in the state of
Maranhão, as well as to evidence the contributions of the CDVDH / CB in the
municipalities where the institution is present. The research is based on the exploratory
qualitative approach. In addition to the bibliographic review on the subject investigated,
we also conducted a semi-structured interview with the representatives of the
organization mentioned. Thus, it is believed that, at the moment when the teacher
works the culture of African origin as inherent to Brazilian society, he equates that
culture to the others, breaking the exaltations related to European culture, which had
been overvalued to the detriment of the cultural manifestations brought from the
country. African continent and continued in Brazil as a way to keep the cultural identity
of these peoples alive.
Keywords: Ethnic-Racial relations. Teaching. African and Afro-Brazilian culture.

1 INTRODUÇÃO

A instituição da Lei 10.639/2003 alterou sobremaneira a lei de Diretrizes e Base
da Educação (LDB) de 1996, tornando obrigatório o ensino da história e cultura
africana e afro-brasileira nos estabelecimentos educacionais públicos e privados do
país. Esse passo foi dado na tentativa de sanar os preconceitos ocorridos na escola
e de reparar danos sociais causados historicamente às populações afro-brasileiras e
africanas.
Sabe-se que apesar da criação da lei em voga, observa-se que essa ainda se

encontra muito distante de ser cumprida, haja vista que no cotidiano da sociedade são
muitas situações que envolvem as questões do racismo e discriminação racial, uma
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vez que essa problemática ainda é visível na conjuntura social brasileira,
principalmente, no contexto escolar.
Sendo a escola um ambiente de formação do sujeito, ofertar o ensino da cultura
africana e afro-brasileira contribui para o reconhecimento da importância da presença
do negro na construção do nosso país, além de contribuir na formação de pessoas
mais empáticas, oportunizando espaço para a conscientização acerca do preconceito
e discriminação na sociedade, visando uma sociedade que valoriza sua história e a
de seus antepassados, levando os indivíduos a pensar e lutar por uma sociedade mais
igualitária e democrática.
Neste cenário, tem emergido muitas instituições no país que reivindicam a
equiparação de direitos, sobretudo, o direito à vida. Ao considerar este contexto, o
presente estudo ressalta a importância das contribuições fornecidas por meio das
ações desenvolvidas pelo CDVDH/CB (Centro de Defesa da Vida e dos Direitos
Humanos/Carmen Bascarán) e também pelo CCN/NC (Centro de Cultura Negra/
Negro Cosme), que atuam nos municípios de Açailândia, Imperatriz e região na luta
pela igualdade de direitos para as minorias sociais, cujo maior público-alvo são os
negros. É reconhecido que as atividades desenvolvidas por estes organismos têm
favorecido a busca pela equiparação de direitos. Estas organizações são
compreendidas no cenário local, regional e nacional como porta-vozes da luta pela
igualdade de direitos dos povos marginalizados, estejam eles associados às
comunidades negras ou não.
Diante do exposto, nota-se que o ensino da cultura africana e afro-brasileira
oportuniza a propagação do reconhecimento da presença negra na constituição da
identidade nacional, além de uma compreensão mais ampla acerca da diversidade
cultural existente no país. Uma vez que o sujeito tem contato com a cultura africana e
afro-brasileira na escola, esse conhecimento pode ultrapassar os muros da escola e
refletir na sociedade, tornando-se um agente na luta contra o preconceito para com a
diversidade cultural presente no Brasil.

2 O ENSINO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA NO COTIDIANO ESCOLAR

Sabe-se que a escola atua como forte aliada na formação de sujeitos, pois,
para além do ensino conteudista, espera-se da instituição escolar a formação de
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cidadãos para o pleno exercício da cidadania, preparados para viver em sociedade,
trazendo consigo o respeito às várias culturas, crenças e tradições que compõem a
sociedade brasileira. Assim, o professor deverá contribuir de modo a ampliar a visão
do aluno, conduzindo-o a enxergar o mundo em que se valoriza a diversidade cultural
sob a ótica da tolerância.
Nesse contexto, a escola assume um papel essencial na formação integral do
indivíduo, por isso é importante que no ambiente escolar seja abordada a temática do

protagonismo negro na construção histórica da sociedade brasileira. Assim sendo, a
Base Nacional Comum Curricular, Brasil (2018) diz que é necessário
Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes
visões de mundo, em textos literários, reconhecendo nesses textos formas
de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas
e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção
(BRASIL, 2018, p. 157).

À escola é incumbida a função de possibilitar que o aluno tenha contato com a
diversidade cultural, compreendendo as diferenças socioculturais presentes na
sociedade. Esse processo se dá por diversos caminhos, como, por exemplo, o contato
com textos escritos por autores africanos ou afrodescendentes, que problematizam o
racismo e outras formas discriminação; propiciar debates acerca da diversidade
cultural existente no país, etc. Nesse sentido, os estudos sobre a valorização da
história e cultura afro-brasileira também precisam ser abordados em sua totalidade
em sala de aula, quiçá ela também reflita além dos muros da escola, de modo a
alcançar as comunidades.
De acordo com Silva e Melo (2018, p. 1), é necessário para que se tenha uma

verdadeira valorização da história africana “ampliar o diálogo democrático nas salas
de aula sobre as questões étnico-raciais, inserindo mais autores de literatura afrobrasileira e africana nos livros didáticos de língua portuguesa”. A inserção efetiva da
cultura africana e afro-brasileira será plena quando, de fato, esse conhecimento
estiver presente nos livros didáticos que são ofertados nas escolas, aliado à formação
de professores acerca da diversidade cultural.
Para tanto, é preciso, de início, conhecer a história do povo africano e suas
contribuições para a formação sociocultural no Brasil, construção essa que levou

séculos e perpetuou-se na história. Faz-se necessário analisar para além da
escravização do negro, que, por vezes, foi a única história abordada nos livros
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didáticos. O que se pretende, hoje, é refletir sua importância na área cultural, política
e econômica. Essa é a história que também necessita ser recontada, como previsto
pela lei n° 11.645 de 10 de março de 2008 que alterou a lei 10.639/03, que diz:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio,
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afrobrasileira e indígena. (Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008). § 1º O
conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos
da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira,
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, a cultura
negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade
nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e
política, pertinentes à história do Brasil. § 2º Os conteúdos referentes à
história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
educação artística e de literatura e história brasileiras. (BRASIL, 2008)

Assim, fica evidente a partir da elaboração dessas leis a obrigatoriedade de
ensinar a história e cultura africana e afro-brasileira em sala de aula, que se dirige não
apenas às instituições públicas, mas deve ser, também, aplicada nas instituições
privadas em todo o território nacional. Essa conquista tornou possível a abertura do
currículo de nossas escolas brasileiras e ampliação desse debate no meio social, de
modo que essa temática seja trabalhada em sala de aula, nas distintas modalidades
de ensino.
As motivações para que a integração da cultura africana e afro-brasileira
ganhassem força e notoriedade no cenário educacional brasileiro e, posteriormente,
fossem promulgadas como leis que assegurem, de fato, a difusão da cultura africana
e afro-brasileira no currículo da educação básica – como determinado pela lei acima

exposta – dão-se, entre muitas razões, pelo fato de que as manifestações culturais e
artísticas de origem africanas, por muito tempo e, ainda hoje, estarem à margem da
sociedade brasileira. Ou seja, em razão da cultura dominante que se perpetuou no
Brasil aos moldes da cultura eurocêntrica, deixando de lado a contribuição africanas
na formação sociocultural do Brasil.
A discussão sobre a inserção do Ensino da História e Cultura Africana e AfroBrasileira nas instituições educacionais é complexa, ocorre com tensões e
está relacionada aos processos sociais, políticos, econômicos e culturais e
das especificidades e complexidade das relações étnico-raciais no Brasil,
marcadas pelo mito da democracia racial e pela ideologia de branqueamento.
Ademais, é marcada pela resistência daqueles(as) que consideram que o
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referencial eurocêntrico é o único válido, como se, naturalmente, fosse a
indicação do que é importante para ser ensinado e não o resultado de uma
construção histórica, permeada de relações de poder, hierarquias e
privilégios, (GOMES, 2009, p. 42).

Isso posto, tudo isso converge para a discriminação racial e configura-se como
um problema real e que deve ser combatido no ambiente escolar, que, como é sabido,
teve suas raízes fincadas no processo de colonização, no qual os negros africanos

foram arrancados de sua terra para viverem em regime de escravidão – a diáspora
africana –, como pode ser consultado nos livros didáticos voltados para a disciplina
de História, sobretudo quando é abordada a História do Brasil.
Desse modo, a situação de escravidão dos corpos negros fez com que a
sociedade até hoje veja o negro, bem como toda manifestação cultural trazida da
África e continuada do Brasil, como prática refutável e dispensável para a formação
sociocultural do país. Isto é, o negro não é reconhecido pela população majoritária
brasileira como ser que é inerente à formação sociocultural do Brasil. Esse

pensamento advém da supervalorização dada à cultura europeia em detrimento da
cultura africana, tida como inferior em relação à cultura dominante. Dessa maneira,
mesmo com o fim da escravidão no Brasil em 1888, a população negra enfrenta o
preconceito racial como resquícios de anos de escravidão.
A escola deve, portanto, ser o locus onde os alunos irão aprender sobre a
riqueza de diversidades culturais oriundas da África. De um povo que não veio sem
história e sem cultura, mas com crenças, tradições, costumes, entre tantas outras
manifestações de raiz africana. Entretanto, por muito tempo o ensino sobre a história

africana nas escolas brasileiras deu ênfase praticamente somente ao processo de
escravização, enquanto o protagonismo negro na formação do povo brasileiro fora
silenciado – e essa história também precisa ser contada em nossas escolas.
Com a sanção da lei n° 10.639/03, que estabelece as diretrizes sobre a
obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira, vê-se a oportunidade
de recontar e ressignificar essa história que por muito tempo manteve-se fora do
currículo das escolas brasileiras. Essa lei oportuniza que os educandos desde cedo
tenham contato com a história e cultura africana. Ao se depararem com as produções
que tratam da africanidade, certamente serão sujeitos que respeitam e valorizam as
diferenças e a diversidade cultural existentes no país.
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Portanto, destacamos como positiva e necessária as discussões acerca da
diversidade cultural e a criação de leis que visam a assegurar a presença da
diversidade cultural dentro e para além do ambiente escolar, colocando em relevo a
importância de valorizar a cultura africana e afro-brasileira, não se restringindo e
curvando-se à cultura eurocêntrica.

3 A CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO CONTEXTO ESCOLAR MARANHENSE:
contribuições do Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos – Carmen
Bascarán

O estado do Maranhão foi um dos estados brasileiros a receber uma
quantidade significativa de escravos negros africanos durante o século XVIII. Por esta
razão, é o segundo estado com maior população de afrodescendentes do país,
contando com mais de 600 quilombos registrados nesta unidade da federação. Sua
cultura é rica em tradições como a dança, música, religião, artes e costumes, isso se
deu em virtude de que, mesmo sendo obrigados a serem batizados pela igreja
católica, nunca abandonaram suas tradições e crenças.
A diversidade cultural existente no Maranhão é marcada por uma trajetória de
muita luta e resistência, que começa no século XVIII, com um dos maiores conflitos
registrados na história do Maranhão: a Balaiada, a revolta dos pobres, que teve como
líder Negro Cosme liderando mais de três mil negros. Nessa direção, Araújo (2009, p.
22) destaca “a prioridade de Negro Cosme não estava apenas em se defender, mas
proporcionar liberdade, não de cativeiro, mas, de mente, a que se adquiri por meio do
conhecimento”.
Mesmo sendo um importante marco da história maranhense, a Balaiada é
pouco conhecida, uma vez que a cultura europeia é predominante. Mas, após anos
de muitas lutas criam-se leis obrigatórias para o ensino da cultura africana e afrobrasileira nas escolas como, a Lei nº 10.639/2003; a Lei nº 11.645/2008; as Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004); Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2009); as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (2012).
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A crescente implementação de ações afirmativas, como as leis antes
mencionadas e reiteradas na modalidade de cotas étnico-raciais desde o ano de 2003,
que se tornou obrigatória nas instituições federais de ensino superior a partir da Lei nº
12.711/2012 muito têm contribuído para uma reparação de danos e equiparação de
direitos sociais, sobretudo, da população negra marginalizada em nosso país. Além
disso, trazem novas questões, críticas e proposições que podem contribuir com a
problematização das relações étnico-raciais na educação, oferecendo subsídios para
uma escolarização que contemple a diversidade brasileira.
No estado do Maranhão, mesmo com toda sua diversidade cultural, foram por
volta de 15 anos após a criação da lei 10.369/03, para que os líderes governamentais
se posicionassem para fazer valer a obrigatoriedade do ensino das Relações ÉticoRaciais e da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, nas escolas.
Este reconhecimento se deu, sobretudo, através da Seduc (Secretária de
Educação do estado do Maranhão), que manifestou a sua preocupação na valorização
e desenvolvimento de duas importantes ações de valorização e respeito à História
Afro-brasileira, que é a nossa história, difundindo-as junto à Formação em Educação
Quilombola para educadores da rede educacional. A outra é um convênio firmado com
a Universidade Federal do Maranhão, que recentemente implantado tem propiciado
que estudantes desta instituição, e docentes promovam e cursos da História Afrobrasileira nas escolas da educação básica.
Contudo, afirma a Procuradora de Estado e Coordenadora do CAOP/DH,
Sandra Elouf (2018), que a criação da lei que determina a obrigatoriedade da temática
da história e cultura afro-brasileira no currículo da rede de ensino oficial é, até hoje,
uma parcela muito pequena dos municípios maranhenses que cumprem a
determinação. E para que se faça valer os direitos adquiridos ao logo dos anos com
muitas lutas, algumas instituições vão surgindo no contexto nacional e mundial, como
os Centros de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos.

3.1 O Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos Carmen Bascarán e a
defesa dos direitos sociais das populações afrodescendentes

Desde a sua fundação, que seu deu no ano 1996, o CDVDH/CB desenvolve
várias ações no município de Açailândia e regiões próximas, por meio de uma
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articulação de intervenção social integrada que inclui prevenção das violações dos
direitos por meio de repasse da conscientização popular; formação; mobilização e
organização social para emancipação e exercício da cidadania das pessoas, famílias
e grupos mais vulneráveis. Ao considerarem as intervenções difundidas por esse
órgão, Santos; Silva e Nascimento (2015) relatam que
A atuação do CDVDH/CB não se limita ao atendimento e encaminhamento
dos casos que chegam ao seu conhecimento através de denúncias de
violações de Direitos Humanos, entre as suas intervenções, estão as
denúncias que envolvem o trabalho escravo. O Centro realiza um trabalho de
articulação e mobilização social, visando intervir no cotidiano dos sujeitos,
sobretudo, aqueles que se encontram em situações de vulnerabilidade social.
Busca fortalecer a política relacionada aos movimentos sociais, atuando na
defesa de Direitos dos cidadãos. (SANTOS; SILVA; NASCIMENTO, 2015, p.
77).

No

bojo

das

ações

desenvolvidas

pelo

CDVDH-CB,

destaca-se,

principalmente, o combate ao trabalho escravo. Segundo a organização, do total de
trabalhadores escravizados no Brasil, cerca de 20% são do Maranhão. De acordo com
o Ministério do Trabalho e emprego, de 1995 a 2013 foram resgatados mais de 43 mil
trabalhadores em todo país, sendo que no Maranhão responde por 7,1%. Trinta e três
propriedades foram incluídas numa lista de trabalho escravo. Em relação ao tráfico de
mulheres, foram identificadas 45 rotas no Maranhão. Dito isso, o CDVDH/CB também
faz pressão política e social para o combate ao trabalho escravo e outras formas de
violação de direitos.
No conjunto destas intervenções, destacam-se as ações de caráter
socioeducativo que constituem em um aspecto notório que, além de buscar reparar
os danos sofridos pelas populações marginalizadas, também se ocupa em resgatar a
autoestima desses sujeitos e prioriza a reinserção social como caminho necessário à
dignidade humana.
No tocante à cultura, como forma de valorização das culturas africanas e afrobrasileira, tem-se as ações desenvolvidas pelo CDVDH/CB (Centro de Defesa da Vida
e dos Direitos Humanos/Carmen Bascarán), que tem como objetivo valorizar a vida e
fazer valer os direitos dos cidadãos independentemente de sua classe social ou da
cor de sua pele.
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3.2 As ações socioeducativas desenvolvidas pelo CDVDH/CB e a valorização da
cultura afro-brasileira no estado do Maranhão

O CDVDH/CB, dentre outras atribuições, investiga as violações dos direitos
humanos no estado do Maranhão. Para tal, recebe e encaminha às autoridades
competentes as denúncias recebidas. Além do mais, estuda e propõe soluções para
os problemas referentes à defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana e da
cidadania, tais como: Igualdade Étnico-racial, Mobilidade Urbana, Moradia e
Habitação, Conflitos Agrários, População LGBT, Prevenção da Tortura, Trabalho
Escravo e Tráfico de Pessoas, Defesa da Mulher, dentre outras.
Desde sua fundação, na cidade de Açailândia, o CDVDH/CB tem buscado
contribuir com o combate ao tráfico humano e o trabalho escravo no Maranhão, como
também possibilitar uma vida digna para os mesmos, atuando em dois municípios,
Açailândia e Santa Luzia, como também abrange os assentamentos da região, de
modo a aumentar a participação e organização social de comunidades vulneráveis e,
principalmente, promover ações que garantem cidadania.
Para isso, conta com ajuda de profissionais como assistentes sociais e
advogados para promover ações de capacitação profissional. E por reconhecer que
não consegue sozinha, estabelece parcerias como: a Comissão Pastoral da Terra;
Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo; conselhos municipais e
estaduais, entre eles o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Dentre as ações
desenvolvidas pelo CDVDH/CB, as mais recorrentes são:


Preparação de materiais pedagógicos e de divulgação sobre o tráfico
humano e trabalho escravo;



Visitas

institucionais

em

escolas,

igrejas,

associações,

grupos

minoritários, organizações e sindicatos;


Encontros de formação sobre o tráfico humano dirigidos a líderes
comunitários;



Encontro com as comunidades alvo;



Realização de reuniões de planejamento para as ações de multiplicação
de informações;



Jornadas de mobilização.
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3.3 Contribuições do Centro de Vida e Defesa dos Direitos Humanos para a
educação no Maranhão

É a partir do diálogo democrático que será possível uma compreensão mais
polida da cultura afro-brasileira, sendo a escola um ambiente propício para discussões
acerca do protagonismo negro na sociedade. Essa discussão precisa envolver a
comunidade, trazendo para dentro do ambiente escolar as diversas manifestações

culturais presentes na sociedade.
A fim de articular os conhecimentos teóricos estudados na disciplina de
Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos, nos propusemos investigar as questões
que envolvem os direitos sociais das populações negras atendidas pelo CDVDH/CB.
A seguir, expomos os principais resultados que foram obtidos por meio da pesquisa
empírica realizada junto a este órgão.
Vale ressaltar que esta pesquisa está associada ao I seminário voltado para as
Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos, realizado na Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão – UEMASUL, no campus de Açailândia, ocorrido em
2019 e idealizado pelo prof. dr. Jailson de Macedo Sousa (in memorian), encerrando
a disciplina de Relações Étnico-Raciais e Direitos Humanos – cujo público-alvo foram
os acadêmicos do Curso de Letras – com a culminância do seminário em voga.
Assim,

com

base

nos

vários

questionamentos

direcionados

aos

representantes do CDVDH/CB, em forma de entrevista semiestruturada durante o
evento, cuja temática contemplava os direitos sociais, em particular, os direitos
negados às populações negras residentes na cidade de Açailândia e atendidas pela
referida instituição, pôde-se organizar o bloco de questões que será apresentado a
seguir.
Neste contexto, privilegiamos reconhecer as bases de sua fundação, bem
como as suas finalidades e os profissionais que estão inseridos nesta importante
instituição de Direitos Humanos.



Quando foi fundado o CDVDH/CB e quais são as suas finalidades?



Quais as principais ações que são desenvolvidas pelo CDVDH/CB?



Que profissionais estão inseridos no desenvolvimento dessas ações e quais
são as suas atribuições?
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Criado em 1996, no munício de Açailândia, o CDVDH/CB acolhe
e protege trabalhadores explorados que fogem de fazendas e
conseguem chegar a sua sede em Açailândia-MA. Tem como
finalidade informar os trabalhadores sobre os seus direitos e os
apoiam por meio de assessoria jurídica, nas ações de reparação
de dano moral movidas por ele. A instituição conta com
assistentes sociais, advogados, voluntários, dentre outros. Suas
atribuições são: informar sobre os direitos dos trabalhadores,
amparar, proteger e dar apoio por meio de sua assessoria
jurídica. Além do mais, pretende difundir os direitos socias, de
modo que os envolvidos consigam adquirir conhecimentos e ter
a conscientização de que somos todos iguais, independentes de
cor, raça ou classe social. (Entrevista realizada em 12/12/2019).

Em virtude das discussões realizadas e dos dados obtidos por meio da
entrevista realizada com representantes do CDVDH/CB, entende-se que as suas
contribuições tem sido essenciais para o desenvolvimento socioeducativo dos
cidadãos, ao passo que através da conscientização e propagação da importância de
salvaguardar a igualdade e integridade humana, pode-se conhecer verdadeiramente
que se pretende construir, que é uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, ao
vislumbrar a igualdade, é reconhecida a heterogeneidade dos povos, sem distinção
de etnia, classe ou cor de pele. Ou seja, ações como esses impactam positivamente
na luta pelos direitos sociais e individuais dos cidadãos.
Assim sendo, essa preocupação se faz presente no cerne das ações que o
CDVDH/CB tem realizado nos espaços em que atua, possibilitando a inserção de
crianças e jovens em projetos socioeducativos, como é o caso da capoeira e outras
expressões artísticas e ainda através da valorização direta da cultura afro-brasileira e
africana. Sabe-se que estas ações podem ser potencializadas, a partir das
contribuições que devem ser prestadas pelos órgãos governamentais.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das ideias abordadas e discutidas neste artigo, é reconhecida a
necessidade de ampliação da temática que envolve as populações africana e afrobrasileiras no contexto escolar. Sabe-se que esta temática se torna relevante para

discussão e aprendizado, visto que o estudo da cultura africana e afro-brasileira,
certamente, tornar-se-á imprescindível na formação social e cultural dos sujeitos. Para
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tanto, houve a necessidade da criação da lei 10.639/2003, que torna obrigatório o
ensino de história e cultura afro-brasileira na educação.
Desse modo, o estudo da história e cultura africana e afro-brasileira precisam
fazer parte do currículo de nossas escolas brasileiras, não apenas na intenção de
transmitir mais um conteúdo, mas permitir que o aluno perceba e valorize a construção
de sua identidade nacional a partir da história de resistência da comunidade africana,
bem como de sua participação efetiva na formação cultural, econômica e social no

Brasil.
As abordagens acerca da cultura africana e afro-brasileira são mais eficazes à
medida que toda a sociedade se envolve nesse processo. Partindo desse
pressuposto, percebe-se que quando a escola traz para dentro do contexto escolar as
temáticas sobre o racismo e envolve ONGs e órgãos públicos que atuam ativamente
na sociedade em prol do combate a qualquer tipo de preconceito, visando a
democracia, o indivíduo em formação começa a olhar com outros olhos para essa
realidade. Estes fatos são notórios e evidenciam a relevância das ações

desenvolvidas pelo CDVDH-CB e CCN, pois além de fortalecer esta discussão, as
ações difundidas por estas instituições favorecem à valorização e a constituição de
uma cultura de respeito às diferenças, sobretudo, das culturas que foram
secularmente marginalizadas em nosso país.
Portanto, faz-se necessário o engajamento dos alunos nas atividades que
tratam dessa temática, isto é, nas atividades concernentes às relações étnico-raciais,
a fim de que o racismo seja descortinado, e o sujeito aprenda a conviver com o
diferente. Além disso, no tocante ao ensino da história e cultura africana, o educando
é levado a compreender melhor a riqueza cultural trazida pelos africanos e continuada
no Brasil.
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RESUMO: O artigo analisa aspectos centrais do processo avaliativo nas escolas
brasileiras e aponta a ausência da perspectiva da decolonidade na prática docente.
Todas as tensões sociais presentes em nossa sociedade têm reflexo no ambiente
escolar, assim, percebe-se que na prática avaliativa encontra-se elementos racistas
que atuam fortemente na complexa relação professor ou professora/estudante. A
cultura da violência, marca da nossa atual sociedade, e o descaso do poder público
com a educação aumentam o cenário de estresse no espaço escolar. Diante das
relações subjetivas da avaliação, indicamos que a prática meritocrática esconde
grandes desigualdades no Brasil, encobre o racismo e não contribui para a redução
das injustiças sociais na educação. Falta pedagogia continuada para professores/as
e a discussão sobre avaliação não faz parte do cotidiano docente. É necessário
pensarmos em uma educação democrática, que seja inclusiva e representativa. Desta
maneira, os espaços escolares devem envolver as diversas culturas e a variedade das
populações na sua representação. A decolonidade traz elementos importantes de
representação com críticas a educação eurocêntrica que ainda persiste no campo
pedagógico nacional, e a prática docente da avaliação se insere nesse contexto. A
relevância deste trabalho está em trazer um tema importante da educação brasileira,
principalmente no contexto político conservador em que o país se encontra.
Palavras-chave: Avaliação. Escolas Brasileiras. Educação Decolonial
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ABSTRACT: The article analyzes central aspects of the evaluation process in Brazilian
schools and points out the absence of the perspective of decolonization in this teaching
practice. All the social tensions present in our society are reflected in the school
environment, so we can see that in the evaluation practice there are racist elements
that act strongly in the complex teacher / student relationship. The culture of violence,
the mark of our current society, and the neglect of public power with education,
increase the stress scenario in the school space. Faced with the subjective relations
of evaluation, we indicate that the meritocratic practice conceals great inequalities in
Brazil, covers up racism and does not contribute to the reduction of social injustices in
education. There is a lack of pedagogy for teachers and the discussion about
evaluation is not part of daily teaching. It is necessary to think about a democratic
education, which is inclusive and representative. In this way, school spaces must
involve diverse cultures and the variety of populations in their representation.
Decolonity brings important elements of representation with criticisms of Eurocentric
education that still persists in the national pedagogical field, and the teaching practice
of evaluation is inserted in this context. The relevance of this work is to bring a
important theme of Brazilian education, especially in the conservative political context
in which the country finds itself.
Keywords: Evaluation. Brazilian Schools. Decolonial Education

Introdução
A ação de avaliar é uma das atividades mais complexas da prática docente. Tal
trabalho encontra-se no cerne dos debates acerca das competências e habilidades
que os e as discentes devem adquirir durante a aprendizagem. Será que nossos
professores e professoras estão preparados para esta tarefa? O que se tem feito para
trazer à tona o salutar debate a respeito das práticas avaliativas no contexto escolar?
O presente artigo tem como objetivo apontar os caminhos que envolvem a discussão
sobre avaliação e fomentar a discussão de uma temática muitas vezes esquecida nas
instituições escolares.
O artigo 205 da Constituição Federal de 1988 é bem claro ao assegurar diversos
direitos sociais, e também ao afirmar que “a educação é um direito de todos e dever
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205). Desse
modo, a educação deveria servir como pilar de sustentação da sociedade brasileira,
mas o que se tem observado é a diminuição contínua dos investimentos no setor,
trazendo prejuízos no que diz respeito à qualidade ofertada para a população. Além
disso, é preciso assinalar que a escola deixou de ser o único lugar de legitimação do
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saber. As novas tecnologias de informação e comunicação têm modificado as
relações entre docentes e discentes bem como o às práticas de ensino.
A metodologia utilizada na constatação de questões importantes que envolvem
a avaliação e a educação brasileira em geral foi à revisão bibliográfica, depoimento
de docentes e a observação participante – por meio de vasta experiência em diversos
contextos escolares ao longo dos anos -, visando observar as perspectivas mais
relevantes que tratam do tema. O método foi o hipotético-dedutivo buscando
compreender aspectos da meritocracia enquanto ferramenta que alimenta as
injustiças sociais em um país marcado pelas enormes desigualdades sociais e raciais.
Assim, eliminamos a sedução que se esconde por trás da prática meritocrática ao
apontar as relações subjetivas da avaliação e a colonialidade que muitas vezes
persegue estudantes que representam segmentos historicamente marginalizados no
Brasil.

A avaliação em questão
Podemos apontar que é relativamente recente essa denominação de “avaliação”
vinculada a uma prática até então chamada de “exame”. Os exames escolares, tal
como conhecemos e praticamos em nossas escolas, foram sistematizados no
decorrer dos séculos XIV e XVII, junto a exigências da modernidade (LUCKESI,
2011)6.
Buscar o conhecimento requer interação para além da sala de aula. Procurar
respeito pede o convívio com outros sujeitos, partilhando experiências. Se o saber é
relação - ligação no sentido de valor, relação de um tipo particular com o mundo, união
consigo mesmo e com os outros -, “é o processo que leva a adotar uma relação de
saber que deve ser o objeto de uma educação intelectual, e não a acumulação de
conteúdos intelectuais” (CHARLOT, 2000). É preciso estar atento para o fato de que
muitas escolas brasileiras estão apenas se empenhando em mostrar resultados, em
avaliações externas, no sentido de prestar conta aos governos e sem prestar atenção
ao processo e ao conteúdo efetivamente educacional e formativo.
Mediante tal afirmação, é relevante salientarmos que o processo educativo é
complexo e fortemente delimitado por aspectos pedagógicos e sociais. Buscar uma
educação inclusiva, tarefa de toda sociedade brasileira, é um difícil dever. Num grande
6

De acordo com o autor, a escola que conhecemos no presente é a escola da modernidade.
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trabalho de referência, o sociólogo Pierre Bourdieu (1992) aponta que a escola é, em
grande medida, um instrumento de exclusão. Essa instituição converte desigualdades
sociais em desigualdades escolares, cuja consequência é a reprodução das
disparidades entre classes. Portanto, faz-se necessário apontar caminhos que tragam
debates às diferentes práticas de atuação docente. E a avaliação é, sem dúvida, uma
das tarefas mais abrangentes que envolvem o magistério.
Entender o ato de avaliar parece tarefa simples aos olhos do senso comum. No
Brasil, tradicionalmente, atribui-se uma nota de zero a dez ao estudante, a partir de
um ou alguns instrumentos avaliativos, e a apreciação está dada. Alguns autores
apontam a fragilidade com o que se verifica a ação de avaliar no país, muitas vezes
resultado de uma espécie de negociação na qual o professor aproveita sua autoridade
(ou até mesmo a falta dela) para intimidar os alunos, como salienta o educador e
filósofo brasileiro Cipriano Luckesi (2011).
Percebe-se que muitos discentes desenvolvem medo e antipatia com o ambiente
escolar, o que pode estar associado, dentre vários aspectos, a maneira como
docentes utilizam a avaliação. O poder de dar uma nota não raramente é usado para
induzir subordinação e controlar o comportamento do estudante em sala de aula
(FERNANDES e FREITAS, 2007).
As notas aplicadas em caráter quantitativo passam a ser objeto de cobiça por
parte de professores – de modo que muitos se orgulham quando boa parte dos
discentes não consegue satisfatória pontuação –, e também de estudantes – que
fazem qualquer coisa para uma boa contagem, independente de perspectivas lícitas.
Luckesi (2011) chama esse contexto de “pedagogia do exame”, o qual traz
consequências. No campo pedagógico, é o não cumprimento da função de contribuir
para a melhoria da aprendizagem. Na esfera psicológica, a tensão da nota traz
personalidades submissas. A avaliação da aprendizagem utilizada de forma
fetichizada7, segundo o autor, é útil ao desenvolvimento da autocensura. Por fim, há
uma consequência no campo sociológico, pois a avaliação da aprendizagem realizada
de tal modo acaba por servir ao processo de seletividade social.
É nessa direção que pensa o importante teórico suíço Philippe Perrenoud (1998),
que destaca a crise de valores que vivenciamos e seu impacto no próprio sentido da
Nesse caso fetiche é entendido como uma “entidade” criada pelo ser humano para atender uma necessidade e
que se torna independente.
7
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escola. Segundo o autor, é através da prática da avaliação da aprendizagem que se
fortalece a hierarquia da organização social. Existe uma espécie de relação de
subordinação, em diferentes graus, e que também possui componentes sociais. Em
escolas privadas percebe-se que muitas vezes os bolsistas são os que tiram as
menores notas. Em entrevista com uma professora da rede privada, a mesma
reconheceu que dá a nota em função da condição do aluno na escola: “eu seria leviana
em não afirmar que sei quem são os alunos que pagam a mensalidade e aqueles que
não pagam. Os primeiros são os meus clientes”, afirmou a docente. A constatação é
que a maioria dos alunos bolsistas é de origem negra, o que aponta para um forte
componente racial, ou melhor, para o conceito de racismo institucional, como uma
ideologia que desenvolve uma relação de hierarquias a partir da cor da pele,
proporcionando uma estrutura de desigualdade social permanente na sociedade
brasileira, limitando a população negra a ter acesso a seus direitos (WERNECK, 2013,
p.17). Através da ação de avaliar, se classificam e distribuem as classes ou grupos
sociais. A classificação dos alunos na sala de aula determina a hierarquia social. O
sociólogo peruano Aníbal Quijano (2007) apresenta um modelo de análise do aspecto
modernidade/colonialidade8, um desses modelos é a colonialidade do ser, no qual se
afirma a superioridade da identidade masculina, heterossexual e branca e, de outra
forma, a inferioridade da identidade negra, feminina, indígena, homossexual, ou
qualquer identidade diferente do padrão estabelecido.
A pesquisadora Alzira Camargo (1997), ao analisar os discursos dos alunos
sobre avaliação escolar e ao citar o filósofo francês Michel Foucault, chama atenção
para as estratégias de dominação por meio da ocupação do espaço como: o
enfileiramento, a imobilidade, a posição ocupada na ordem das cadeiras escolares,
as filas dos fracos e dos fortes, o remanejamento de classes conforme o
aproveitamento escolar, a definição do quadro negro para efeito de exercício da
avaliação, e outras que sugerem o princípio do quadriculamento inspirado nas celas
dos conventos e na vida em quartéis. Tal conjunto de práticas tem os mesmos
propósitos: separar indivíduos torná-los solitários e impedir a ociosidade para melhor
controlá-los e dominá-los9.
8

A colonialidade é uma forma de poder que surgiu do colonialismo moderno, e aponta uma hierarquia nas relações
sociais pautadas na perspectiva de raça dentro do contexto capitalista. Assim, segmentos da sociedade que eram
marginalizados e oprimidos no período colonial continuam nesse contexto de modernidade.
9
A própria tendência de câmeras de vigilância nas escolas, e ultimamente na própria sala de aula é um exemplo.
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A prática do exame serve para medir e vigiar o desempenho dos estudantes a
partir da nota que obtiveram bem como estabelece uma comparação entre o
desempenho dos diversos alunos10. Para Foucault (2002), o exame ocupa uma função
extremamente importante também porque expõe para o próprio indivíduo examinado
o seu “verdadeiro eu”. Como resultado das avaliações, os estudantes são
classificados e objetivados. Porém, em contrapartida, esses indivíduos constroem
suas identidades, na proporção em que esses objetivos são absorvidos por eles11.
Camargo (1997) percebe que os relatos dos alunos sobre a avaliação assentamse na reação do professor diante do erro e do baixo rendimento dos estudantes. Dessa
forma, um terço dos relatos dos discentes em sua pesquisa fez alusões a críticas
destrutivas, ofensas morais, ameaças, gritos, perseguições, ridicularização,
discriminação, todas praticadas em nome da avaliação. A própria ideia de estigma se
faz presente como rótulo social negativo que identifica pessoas (ou no caso
estudantes) como desviantes, não porque seu comportamento viole normas, mas
porque eles têm características pessoais ou sociais que os levam à exclusão
(GOFFMAN, 1963).
Isso nos leva à percepção de que para muitos professores a avaliação é um
momento em que sua autoridade é reforçada, atentando, inclusive, contra o artigo 7º
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo a qual: “todos são iguais
perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos tem
proteção contra qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra
qualquer incitamento a tal discriminação” (DUDH, 1948: 06).
Vale salientar, ainda, que em diversas realidades sociais do Brasil a cultura da
violência está fortemente inserida. Muitas vezes a relação docente/discente é pautada
por essa característica. Igualmente, muitos professores por nós entrevistados
relataram sofrer, em menor ou maior grau, a Síndrome do Burnout, ou seja, a exaustão
extrema com precariedade do estado físico, emocional e mental por conta da sua
atividade em sala de aula12. A falta de políticas públicas que facilitem a convivência e
10

Vale salientar que a competição é característica cada vez mais presente na sociedade capitalista,
principalmente em tempos de individualismo crescente.
11
Michel Foucault analisa o poder não se identificando necessariamente com o Estado, mas nas várias instâncias
da vida social e cultural, em uma perspectiva que o autor denominou como “metafísica do poder”.
12
De acordo com a agência alemã Deutsche Welle, ao citar um ranking de violência nas escolas elaborado pela
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE - 2014), o Brasil lidera as estatísticas.
Com mais de 100 mil professores e diretores de escolas do segundo ciclo do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio (alunos de 11 a 16 anos), considerando dados de 2013, 12,5% dos docentes brasileiros ouvidos relataram
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a harmonia escolar está no cerne da complexa relação entre discentes e docentes em
um país caracterizado pela cultura do medo e pela violência.

As relações peculiares que permeiam a avaliação
Na escola a avaliação tem um papel decisivo no que diz respeito ao
desenvolvimento cognitivo do aluno e de suas perspectivas de aprendizagem. No
entanto, percebe-se que a salutar discussão sobre o tema passa distante da maioria
dos docentes. Faltam cursos de educação continuada em maior parte dos sistemas
de ensino do país, incorrendo na solidão do professor, muitas vezes sozinho,
abandonado e fragilizado para desenvolver a ação de avaliar seu alunado.
Em diversos momentos da prática docente podemos perceber formas subjetivas
de avaliação, o que implica no questionamento de uma possível visão técnica. Nem
sempre o professor avalia apenas o conhecimento que o estudante adquiriu em um
determinado processo de aprendizagem, mas também valores e atitudes. Ao
conceituarmos a avaliação escolar devemos levar em consideração que são diversos
os aspectos incluídos nesta definição: o conhecimento assimilado pelo estudante e
seu desenvolvimento, assim como o comportamento do discente com seus valores e
comportamentos (FERNANDES e FREITAS, 2007).
Dessa maneira, os juízos de valor muitas vezes dão a base da avaliação e são
comprovados pela opinião pessoal do professor, por aquilo que ele valoriza, por suas
simpatias, identificação ou antipatias em relação ao discente, por seus preconceitos,
por suas concepções e crenças (ANDRÉ e PASSOS, 1997). Esta contaminação se
conhece como “efeito halo” que consiste na interferência que produz a opinião que se
tem sobre alguns aspectos de uma pessoa no sentido da apreciação ou não de suas
qualidades (CAREAGA, 2001). Tal efeito, muito estudado no campo empresarial, é
pouco analisado na prática pedagógica. O clima de estresse e abandono que muitos
professores estão submetidos ajuda a reforçar esses aspectos negativos dos
estudantes.
Pierre Bourdieu (2001) chama de violência simbólica a ação pedagógica que é
objetivamente estruturada e impõe um arbitrário cultural de um grupo de classe a outro
ser vítimas de agressões verbais ou de intimidação de alunos ao menos uma vez por semana. A média entre os 34
países pesquisados é de 3,4%. Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/a-viol%C3%AAncia-contraprofessores-no-brasil/a-48442455>, acesso em: 29 de maio de 2019.
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grupo de classe. Diversos elementos incorporam a sensação de avaliação, anulando
a perspectiva de avaliação neutra13. Como observa Gimeno Sacristán, catedrático da
Universidade de Madri, alguns docentes valorizam a capacidade de argumentação do
aluno, outros a resposta correta, uns a ortografia, outros a expressão escrita, alguns
o conceito, outros docentes a técnica. Isso é um efeito das percepções humanas, e é
delas que se nutre à avaliação (SACRISTÁN apud ANDRÉ e PASSOS, 1997).

A perspectiva decolonial e sua influência na educação.
Buscando romper epistemologicamente com o pensamento hegemônico
europeu, instaurado e difundido a partir do colonialismo e suas consequências,
diferentes grupos de pensadores buscaram propor uma forma de reflexão que
permitisse uma perspectiva revolucionária e crítica. Os pensadores pós-coloniais
tinham a proposta de pensar o colonialismo e sua história, assim como as sociedades
pós-descolonização, fornecendo uma crítica à modernidade que perpassam todos os
campos de conhecimento, buscando impulsionar uma ruptura epistemológica. Dessa
forma, o “pós” não se refere apenas a um período posterior cronologicamente falando,
mas coloca a permanência da questão colonial como base para perspectivas críticas.
A maioria desses pensadores (com grande influência na educação) constrói sua crítica
baseada nas relações de poder desiguais entre o Norte e o Sul, o que fundamentou
as relações coloniais, buscando incluir teoricamente e na produção de discurso a
perspectiva dos colonizados e oprimidos.
A produção de conhecimento colonial em relação ao colonizado acontecia
paralelamente a uma produção de desconhecimento, já que buscava a dominação
deste. O movimento de incluir a perspectiva do colonizado realizado pelo pensamento
pós-colonial ia de encontro com a necessidade de evidenciar a pluralidade das
perspectivas de mundo e modos de conhecimento, criticando assim a lógica da
modernidade de uma ciência única possível e considerável. O movimento afirmava
que o processo de colonização foi fundamental tanto para a criação do mundo
colonizado quanto do mundo colonizador, assim como afirmava que o colonialismo foi
essencial na construção da modernidade.
Como na frase atribuída a Paulo Freire, mas sem observação bibliográfica, “Não existe educação neutra, toda
neutralidade afirmada é uma opção escondida”.
13
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A ascensão capitalista se dá paralelamente à constituição da América Latina, a
partir do mesmo movimento histórico, e com ele instauram-se novos padrões de poder
calcados na modernidade e na colonialidade. Na medida em que esses novos padrões
foram se instaurando foram surgindo novas identidades societais (escalas de estrutura
da sociedade) da colonialidade, como “índios, negros, azeitonados, amarelos,
brancos, mestiços” (QUIJANO, 2009:74), e novas configurações geoculturais do
colonialismo, como “América, África, Extremo Oriente, Próximo Oriente [...], Ocidente
ou Europa” (op cit). As vivencias do colonialismo e da colonialidade, a partir dos
moldes capitalistas, foram fundamentadas por meio das relações intersubjetivas que
surgiram sobre a dominação eurocentrada, criando a modernidade. Com o
estabelecimento deste poder hegemônico são instaurados e naturalizados certos
saberes que favoreciam a ideologia vigente. As identidades e relações históricas entre
os grupos dominados e dominantes foram naturalizadas, assim como as divisões
geográficas e culturais do globo. A produção de conhecimento passou a se dar de
acordo com as imposições capitalistas, ocorrendo através das ideias de objetividade,
distância entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível, medição e experimentação,
controle da natureza e domínio do racional. Essa ideia do racional foi imposta como a
única forma de racionalidade possível, se colocando como o símbolo da modernidade.
Entende-se que o argumento decolonial radicaliza o que era colocado pelo
pensamento pós-colonial. A partir dele surgem as ideias de colonialidade, criada
inicialmente por Aníbal Quijano, de outros paradigmas de conhecimento, e elaboramse mais ideias já existentes, como um movimento de resistência à modernidade, e a
ideia de raça como de criação do empreendimento colonial. No contexto da crítica
latino-americana Quijano cria o conceito de colonialidade para se referir às
continuidades das relações coloniais no que era denominado pós-colonial. Quijano
coloca que um dos aspectos fundamentais do padrão do poder capitalista é a
colonialidade, que se constitui a partir da determinação e exigência de um padrão
racial/étnico especifico e se faz presente nas esferas materiais e subjetivas da
sociedade. A origem e expansão mundial desta lógica de poder, para o autor, se dá a
partir da América. A ideia de colonialidade se difere da de colonialismo, pois este
último é a estrutura de dominação e exploração que se dá através do controle dos
meios de produção, das autoridades políticas e do trabalho de uma população
especifica, dominada devido a uma determinada identidade. Dessa forma, o
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colonialismo é mais antigo que a colonialidade, mas esta é mais duradoura e
enraizada, apesar de ter sido gerada dentro do colonialismo e ter dependido dele para
se estabelecer.
No campo da educação, é mister apontar a importância das obras de Paulo
Freire nos autores decoloniais. O educador brasileiro influenciou diversos pensadores
em variados campos do conhecimento, em especial a pedagogia crítica. A obra de
Freire converge com algumas das principais matrizes críticas de pensamento latinoamericano dos últimos anos. De acordo com Camila Penna, a proposta da perspectiva
decolonial, tem assim, como a obra de Freire, um valor pedagógico na medida que
questiona os referenciais eurocêntricos a partir dos quais o conhecimento na área das
ciências sociais é produzido (2014) A autora apresenta diferentes estratégias para
reverter a “colonização do ser” que aparecem tanto em Freire como nos autores póscoloniais, como revolução, objetivação da mitologia opressora (ou eurocêntrica),
deslocamento do lugar de fala, e valorização do conhecimento fronteiriço (183:2014).
Em sua obra, “Cartas à Guiné-Bissau”, Freire relata experiências de suas visitas
aquele país africano com o propósito de alfabetização da população local sem a
perspectiva da educação colonialista, “ (...)porque a Guiné-Bissau não parte do zero,
mas de suas fontes culturais e históricas, de algo de bem seu, da alma mesma de seu
povo, que a violência colonialista não pode matar”(Freire, 1978:10). O próprio autor
também salienta que, “(...) a educação colonial herdada, de que um dos principais
objetivos era a ´desafricanização´ dos nacionais, discriminadora, mediocremente
verbalista...” (1978,15). Assim, Freire busca a superação de um passado recente
opressor olhando para a própria realidade, múltipla e complexa da população
guineense.
A pensadora negra estadunidense bell hooks, em seu livro Ensinando a
transgredir defende que a educação como prática libertadora é aquela que se propõe
a conhecer o que está “além das fronteiras do aceitável” (hooks, 2019:24), criando
novas visões, permitindo transgressões e sendo contra fronteiras. Para tanto, uma
proposta epistemológica que critica o pensamento hegemônico e sua pretensa
universalidade, tal qual a decolonial e sua imensa variedade interna, se coloca como
um ponto de partida fundamental na tentativa de criação de uma educação que
“aumenta nossa capacidade de ser livres” (hookwa, 2019:13).
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A meritocracia, a colonialidade e a necessidade do debate docente.
Após ouvir relato de professores e professoras, foi compreensível perceber que
as discussões que envolvem a prática avaliativa nas escolas brasileiras esbarram na
visão meritocrática14. Os termos “meritocracia” ou “valorização do mérito”, embora
conquiste num primeiro momento por uma falsa sensação de igualdade, escondem as
complexas e diversas realidades sociais. Para Pierre Bourdieu (1983), os conceitos
têm o poder de criar a realidade, e nesse caso, a meritocracia serve para mascarar a
desigualdade e as diferentes oportunidades que envolvem os estudantes avaliados.
Voltando a Aníbal Quijano (2000), a colonialidade do poder é classificação social da
população mundial ancorada na noção de raça, que tem origem no caráter colonial,
mas já provou ser mais duradouro e estável que o colonialismo histórico, em cuja
causa foi determinada. Entender o Brasil como um país miscigenado, marcado por
séculos de escravidão da população de origem africana parece ser chave para
compreender que a avaliação escolar também carrega os preconceitos, inclusive
racial, no seu cerne.
A formação inicial do professor, do ponto de vista tradicional, é uma educação
que visa reproduzir e perpetuar o monoculturalismo, a despersonalização, o
aculturamento e que enxerga a diversidade cultural como obstáculo ao processo
educacional15 (LEGRAMANDI E GOMES, 2019:28). Em nossa sociedade existem
práticas (como o processo avaliativo nas escolas), tradições e histórias que sofrem
profundo preconceito dos setores hegemônicos, isto é, aqueles que se aproximam do
que é considerado “correto” por parte daqueles que tem o poder. Muitas vezes essas
práticas também são desenvolvidas no campo da educação popular, o que torna mais
necessário trazer à baila essas questões.
Percebe-se que a maioria dos professores e professoras no âmbito da educação
básica concorda com a negação do princípio da meritocracia justamente pelas
desigualdades que atingem todo o processo educacional. A meritocracia é um mito
que alimenta as desigualdades, e isso tem impacto na Academia, pois um assunto no
qual a universidade é bastante carente diz respeito a uma reflexão conjunta sobre que
14

Perspectiva na qual o sucesso do indivíduo depende exclusivamente do seu mérito, como talento, esforço,
habilidade ou expertise. Segundo seus críticos, séculos de desigualdades e opressão levaram as minorias sociais a
um contexto de desvantagem, portanto sem os privilégios da classe dominante. No caso brasileiro, as enormes
desvantagens da classe dominada refletem historicamente em quaisquer indicadores sociais.
15
Basta perceber a pouquíssima valorização dos autores negros, e de países em desenvolvimento nos diversos
currículos dos cursos de formação de professores.
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tipo de conhecimento ela deve produzir e para quem são esses conhecimentos
(CHALHOUB, 2007). Um exemplo é a pouca importância dada ao ensino de História
da África no Brasil, inclusive nos currículos de Ciências Humanas. Num país com mais
da metade da população afrodescendente é fundamental repensar conteúdos e
necessidades. A visão eurocêntrica da história ainda é uma realidade, seja nas
universidades ou nas escolas. É fundamental a busca por teóricos da educação
decolonial, pois boa parte da população negra brasileira não se vê representada por
autores brancos. Segundo Zulma Palermo:
“Optar por uma posición decolonial que ejerce resistência ante esse estado
de situación, implica localizarse em um lugar de indidable lucha intelectual y
significa también la imprescindible necesidad de debatir com otras maneras
de concebir la resistência a la dominación por el poder(...)”(PALERMO,
2010:50)

Sabemos que a desigualdade social se reflete profundamente na educação. Em
um enfrentamento a essa realidade, universidades públicas e diversos concursos
brasileiros consagram princípios de ação afirmativa, buscando, assim, proteger
minorias sociais e segmentos marginalizados historicamente. Esse é um
reconhecimento cabal que o princípio meritocrático, no campo avaliativo, tem que ser
repensado, contextualizado e criticado, ainda que vivenciemos uma expansão social
do conservadorismo que traz consigo a negação das ações afirmativas e uma
fantasiosa valorização da meritocracia. Dessa forma, a meritocracia ocupa um
importante lugar nesse projeto de educação. Isto porque é esse paradigma que, ao
mesmo tempo, encobre as histórias de dominação e subordinação denunciadas pela
educação decolonial, também que justifica os “fracassos” escolares de determinados
sujeitos ou coletivos sob a defesa de que não fizeram por merecer esse lugar, portanto
não estando aptos ou preparados (Leite, Ramalho e Carvalho, 2019).
Apesar do discurso contrário a questão meritocrática por parte dos professores
e professoras, o que se entende nos bancos escolares é a continuação dessa prática.
Contribui de maneira importante nessa direção à falta de estrutura que caracteriza
grande parte das escolas públicas brasileiras, principalmente no que diz respeito à
ausência de funcionários com qualificação técnica, tais como pedagogos/as,
assistentes sociais e psicólogos/as. A diminuição dos investimentos públicos em
educação é um fator determinante para a observação desse contexto.
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Na avaliação escolar, o professor ou professora brasileira geralmente não tem o
suporte técnico administrativo institucional para compreender o cotidiano do alunado
para além dos seus encontros em sala de aula. Mesmo convivendo com o/a estudante,
na maioria das vezes não conhece sua história, seus problemas, seu cotidiano, suas
demandas, enfim, todo o seu lado humano e social. Ainda temos professores e
professoras com baixos salários e que precisam lecionar em várias instituições
escolares para complementar a renda, bem como salas de aulas cheias. Muitos alunos
e alunas significam impossibilidade estrutural de aplicação de uma avaliação
individualizada. Como agravante, a maior parte das escolas não dispõe do Projeto
Pedagógico, e assim as avaliações ficam restritas a particularidades do/a docente. Ao
avaliar o corpo discente, o professor ou professora acaba desenvolvendo métodos
que tratam a coletividade dos alunos e alunas e acabam utilizando instrumentos
meritocráticos incapazes de observar as particularidades individuais.
A construção de um projeto pedagógico mais condizente com a situação social
e histórica do estudante pode ser medida pelos processos avaliativos desenvolvidos
pela instituição escolar (MANTOVANI, 2006). Uma escola que não possui o plano
pedagógico é uma instituição que não se conhece. Dessa forma, é fundamental o
desenvolvimento de políticas públicas com a visão de fortalecer o “staff” educacional
das escolas, e encarar esse corpo de técnicos como imprescindível no processo
educativo. A qualidade de ensino resulta do envolvimento de todos os participantes
da estrutura educacional16. Desta maneira, central ao projeto político-acadêmico da
decolonialidade é o reconhecimento de múltiplas e heterogêneas diferenças coloniais,
destarte como as múltiplas e heterogêneas reações das populações e dos sujeitos
subalternos a colonialidade de poder (COSTA e GROSFOGUEL, 2016).

Considerações finais
Este artigo teve como intuito refletir sobre a prática avaliativa no contexto escolar
brasileiro, com contribuições do pensamento decolonial. O princípio da colonialidade
se faz presente na escola como instituição em diversas maneiras, inclusive na
16

Um exemplo é o inspetor escolar, um profissional que não deve cuidar somente da parte burocrática, mas
também procurar um método de trabalho menos controlador, tornando-se mais participativo e democrático,
mais orientador da aplicação da norma e mais estimulador da criticidade e da criatividade tão necessária à
melhoria do funcionamento do sistema (SANTANA e NUNES, 2011).
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avaliação, no qual o racismo estrutural ainda persiste. Entendemos que a
decolonialidade deve ser uma prática social constantemente debatida no âmbito
escolar e também nos cursos de formação de professores. A cultura da violência e a
recente e difícil conjuntura política brasileira, marcada por perseguições a docentes e
desvalorização de conquistas históricas da educação brasileira como a liberdade de
cátedra também assinala esse cenário de tensão que se reflete na relação entre
docentes e estudantes.
Há uma necessidade na valorização da equipe escolar que representa a busca
pela qualidade de ensino, o que impacta, em última instância, num processo mais
humanitário de avaliação. Técnicos/as administrativos/as, psicólogos/as, assistentes
sociais, entre outros profissionais representam muito na melhoria do ensino. Faltam
profissionais, e isso tem impacto direto na relação entre professor ou professora e
estudante - marcada pela inquietação por ambos os lados. A busca por uma educação
inclusiva e humanizada passa necessariamente pelo reforço da equipe escolar.
A avaliação deve levar em conta as particularidades e necessidades dos alunos
e alunas de maneira individualizada. Deve ser formativa, valorizando um processo
contínuo, ou seja, no dia-a-dia da sala de aula, com todos os/as agentes escolares
envolvidos/as. A prática da meritocracia deve ser repensada no desenvolvimento
escolar que tem como objetivos a educação inclusiva e decolonial.
Os/as estudantes devem ser pensados dentro de sua complexidade como
indivíduo pertencente a um conjunto social de maneira democrática e libertária.
Também salientamos que a ausência de políticas públicas que facilitem o convívio
escolar é uma importante lacuna que está no cerne da tensa relação entre professores
e estudantes e que se refletem na prática educativa, inclusive na atividade avaliativa.
Devemos buscar, dessa maneira, uma educação libertadora democrática pensando a
partir dos sujeitos e suas identidades sociais.
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Resumo
Este estudo objetiva analisar a noção de rural e suas implicações nas relações étnicoraciais das populações do campo. Sinaliza aspectos históricos e econômicos do
espaço agrário, indica as mudanças e condições sociais das populações do campo
com a terra e discute as legislações no âmbito da educação antirracista na escola do
campo. A metodologia é qualitativa amparada em pesquisa bibliográfica e legislação
da educação brasileira, onde foi selecionada as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, o
Decreto nº 7.352/2010 e Resolução nº 7.824/2012. Em conclusão, o estudo se
concentra em sensibilizar educadores na aquisição de práticas pedagógicas de
combate às desigualdades sociais na escola do campo.
Palavras-chave: Antropologia. Educação do campo. Escola do campo. Educação
antirracista.

Abstract
This study aims to analyze the notion of rural and its implications in the ethnic-racial
relations of rural populations. It signals historical and economic aspects of the agrarian
space, indicates the changes and social conditions of the rural populations with the
land and discusses the legislation regarding anti-racist education in rural schools. The
methodology is qualitative supported by bibliographic research and Brazilian education
legislation, where Laws 10,639 / 2003 and 11,645 / 2008, Decree nº 7,352 / 2010 and
Resolution 7,824 / 2012 were selected. In conclusion, the study focuses on sensitizing
educators in the acquisition of pedagogical practices to combat social inequalities in
rural schools.
Keywords: Anthropology. Rural education. Countryside school. Anti-racist education.

1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo principal analisar a noção de rural e suas
consequências para os camponeses. Com base nisso as relações étnico-raciais
também são levadas em conta, o entendimento é de que elas possuem aspectos
70

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

fundamentais nos processos de mudanças compulsórias da relação das populações
do campo com a terra.
Nada obstante, implica em compreender os marcos institucionais e
epistemológicos que estabelecem a Educação para as Relações Étnicas. Ao adotar
um campo empírico escolar, visa considerar as especificidades da localidade e
comunidade escolar para além da sala de aula e dos muros de uma escola do campo
(FERNANDES, MOLINA, 2004).
Dessa maneira, a análise percorre os marcos institucionais conquistados
sobre a educação antirracista, refletir os processos de implementação desses marcos
institucionais, reconhecer as especificidades de comunidades camponesas,
indígenas, quilombolas no sentido de reconhecer seus modos de vida e suas relações
com a terra, há de se pensar suas práticas pedagógicas possíveis em suas escolas
(GOMES, 2012).
No percurso metodológico trata de discussões acerca dos marcos institucionais
da educação antirracista, da educação do campo. Leva em conta os marcos
institucionais brasileiros como as Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e os Decretos nº
7.352/2010 e Resolução nº 7.824/2012.
Assim sendo, busca-se expressar e percorre por linhas gerais o delineamento
da maneira pela qual nossa compreensão de nós mesmo e de outros, nós mesmos
entre outros, é influenciada não só pelo intercâmbio com nossas próprias formas
culturais mas também, de maneira significativa, pela caracterização que antropólogos,
críticos, historiadores e outros fazem das formas culturais que nos são alheias,
transformando-as depois de retrabalhadas e redirecionadas em secundariamente
nossas (GEERTZ, 1997. pp. 17-18).
Portanto, é de suma importância compreender os processos educativos
históricos, pois, poderá contribuir para elucidar especificidades socioculturais
camponesas, quilombolas e indígenas e suas relações com a terra. Em suma podendo
resultar num processo formativo de educadores. É identificar por um lado, a noção de
rural que foi compulsoriamente posta nos camponeses enquanto projeto econômico e
por outro lado as relações étnico-raciais modificando sua relação com a terra.
Por conseguinte, este estudo está dividido nas seções: o rural assinalando a
industrialização e modernização enquanto projeto capitalista para o meio agrário do
Brasil resultando na precarização social camponesa, em seguida apresenta a
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discussão a respeito da educação do campo enquanto um paradigma de educação e
escola do campo na valorização dos modos de vida camponês, na seção seguinte
discute-se a concepção de educação antirracista nas comunidades camponesas e na
escola do campo, e por fim as considerações finais mostrando um quadro geral do
estudo.
2 “O RURAL”: PRECARIZAÇÃO DOS MODOS DE VIDA DOS CAMPONESES
Wanderley (2004) é uma das pesquisadoras sobre estudos rurais do Brasil.
Esses estudos começaram a se intensificar por volta de 1970. Para a autora “o que
chama mais a atenção dos estudiosos naquela época são os dados alarmantes da
precariedade social e pobreza”. Até mesmo pelo projeto de desenvolvimento
capitalista adotado pelos governantes da época. Wanderley sinaliza que os anos 80
mostraram um quadro muito mais perverso, isto é, continuou a crescer as
desigualdades na distribuição da renda com o agravante de que agora os pobres se
tornaram ainda mais pobres.
O “rural” supõe, por definição, a dispersão de sua população, a
ausência do poder público no seu espaço e mesmo a ausência da
grande maioria dos bens e serviços, naturalmente concentrados na
área urbana. Em consequência, o “rural” está sempre referido à
cidade, como sua periferia espacial precária, dela dependendo
política, econômica e socialmente. A vida desta população rural
depende, portanto, direta e intensamente, do núcleo urbano que a
congrega, para o exercício de diversas funções e o atendimento de
diversas necessidades econômicas e sociais. O meio rural consiste,
assim, no espaço da precariedade social (Wanderley, 2004, p. 84).

Nada obstante, o projeto de urbanização do país ocorreu de forma acelerada,
por outro lado, o meio rural supõe a existência de uma população que faça dele um
lugar de vida e de trabalho e não apenas um campo de investimento ou uma reserva
de valor. Ou seja, estava acontecendo o projeto de industrialização das terras, ao
mesmo tempo intensificou-se a denominação de “zona rural” um sinônimo de
modernização e industrialização das terras e inserção de incrementos do agronegócio
no meio agrário brasileiro.
E com isso, acarreta a perda de forma gradativa da vitalidade dos espaços
rurais, que gera o que se pode chamar a “questão rural” na atualidade, emerge
precisamente, quando se ampliam, no meio rural, os espaços socialmente vazios.
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Wanderley (2004) aponta que essas mudanças aconteceram tanto nacional
quanto internacional, na maioria dos países considerados de capitalismo avançado.
Onde vem acontecendo essas mudanças, põe em risco as comunidades locais.
Particularmente a sua parcela vinculada à atividade agrícola, tem a constituição ou a
reprodução do seu patrimônio ameaçada, não asseguram a paridade socioeconômica
em relação à população urbana, ou, pelo menos, a redução da distância social entre
a cidadania rural e urbana.
Em suma, nos últimos 20 anos pesquisadores e estudiosos vem criando
indicadores e novas visões das populações rurais. Por um lado, o resultado é o rural
visto como fonte de problemas: desenraizamento, miséria e isolamento, e por outro
lado a partir do momento que o rural se torna objeto de estudo de diversos
pesquisadores e estudiosos o esse rural é percebido como portador de soluções
(Wanderley, 2004, p. 95).
Ou seja, as pesquisas encontram no meio rural resoluções para o problema do
emprego, da reivindicação pela terra, inclusive dos que dela haviam sido expulsos,
para a melhoria da qualidade de vida através de contatos mais diretos e intensos com
a natureza. O projeto rural se caracteriza essencialmente na exclusão social:
Se compararmos o modelo de rural da literatura aos projetos
econômicos, políticos e culturais do capitalismo exacerbado e ao
modelo de campo que defendemos, veremos paradigmas
diferenciados. Um tem a relação homem-natureza como exclusão,
marcada por sua capacidade de força de trabalho e de produção de
riquezas via acumulação material de poucos, em função de excluir a
maioria. É disjunção, seus princípios se fundam na seleção/rejeição
de tudo o que não se funde a ele (FERNANDES E MOLINA, 2004, p.
34).

Assim sendo, há de se pensar a mudança de rural para Campo onde as
relações sociais com a terra se modificam. Isto implica que mudanças ocorram nas
estruturas sociais e econômicas. Com o advento de pesquisadores adotarem o rural
como objeto de estudo, isso resulta de forma significativa, pois as pequenas
populações que permaneceram morando resistindo nas pequenas comunidades
rurais se auto reconhecerem como tais.
Em suma, nesse momento quando se fala em “desenvolvimento”, menciona-se
a comunidade rural a se organizar de forma sistematizada para o seu ethos, isto é,
reaver sua identidade e pertencimento com o lugar, com a terra e suas relações
simbólicas e de significados.
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Outro advento, está para com a comunidade acadêmica no âmbito das
Universidades enquanto produção de conhecimento e melhoramento da qualidade de
vida dessa coletividade por meio de novas práticas agrícolas, a exemplo da
agroecologia, agricultura familiar e na criação de políticas públicas sociais voltadas
para as comunidades rurais.
Wanderley (2004, p. 96) aponta para uma dinâmica dos processos sociais no
meio rural, a autora afirma que há três dimensões centrais e indissociáveis do
chamado processo de desenvolvimento rural sustentável:
I - A dimensão econômica, que contempla a crise dos setores
tradicionais e as possibilidades dos novos setores emergentes,
particularmente no que se refere à geração de emprego e renda; II - A
dimensão sociopolítica, que nos remeterá para as questões ligadas à
vida política (cidadania, poder local, políticas públicas), às condições
de vida (que acolherá, entre outros, estudos sobre pobreza rural e
estratégias de sobrevivência); à sociabilidade (na qual se incluem os
modos de vida e as relações do meio rural com o meio urbano) e à
construção das identidades sociais (cultura, identidade local, gênero e
geração, etc) e, III - A dimensão sociocultural e ambiental, que engloba
todos os aspectos referentes às relações sociedade-natureza e à
construção/reprodução do patrimônio cultural e natural locais
(WANDERLEY, 2004, p. 96).

Ou seja, as relações sociais da então chamada zona rural começam a se
modificar. Pois o lugar rural passa a criar novos significados contra hegemônicos
enquanto um lugar de vida social, isto é, lugar onde se vive as particularidades do
modo de vida, referência identitária e lugar de onde se vê e se vive o mundo. Em
virtude disso, passa-se a acontecer novos desdobramentos, reflexos nas instituições,
especialmente na condição da educação das populações da zona rural, legislações
educacionais, legislações no combate às desigualdades.
3 EDUCAÇÃO DO CAMPO: VALORIZAÇÃO DOS MODOS DE VIDA DOS
CAMPONESES
O paradigma da Educação do campo vem se ampliando cada vez mais nas
escolas e Universidades. Educação do campo e escola do campo são direitos sociais
vistos na Constituição federal de 1988 e na legislação educacional brasileira. “A
Educação do Campo pensa o campo e sua gente, seu modo de vida, de organização
do trabalho e do espaço geográfico, de sua organização política e de suas identidades
culturais, suas festas e seus conflitos” (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 37).
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A educação do campo valoriza os modos de vida das populações camponesas,
seus saberes e fazeres de trabalhar com a terra. É um paradigma que contribui para
transformar a realidade social e educacional das comunidades camponesas:
reassentamentos de atingidos por barragem, assentamentos de reforma agrária e
busca consolidar um novo modelo educacional que possua a marca de uma educação
libertadora, contextualizada e emancipadora contribuindo assim, para a luta e
conquista de da sociabilidade e valorização do campo.
Desta maneira, por via da interdisciplinaridade, pode-se dialogar com diversos
saberes e práticas, problematizando e refletindo sobre a realidade social e mudanças
constantes provocadas pela ação humana. Disciplinas como Antropologia, Educação
do Campo e tantas outras Ciências podem contribuir no processo formativo crítico de
reconhecer os modos de vida do indivíduo e o seu grupo social e em sociedade, isto
é, interfere em conhecer o lugar que os grupos sociais estão inseridos.
A Educação do Campo é resultado de resistência social das comunidades
camponesas que permaneceram morando no campo e trabalhando com a terra.
Exemplo a educação do Movimento Sem Terra (MST) e outros movimentos sociais do
campo, as histórias das ligas camponesas.
A partir de 1997 inicia-se grandes debates em torno da formação da educação
do campo enquanto campo especializado cientifico. Cursos de graduação, formação
de educadores do campo (FERNANDES; MOLINA, 2004, p. 38). O Decreto nº 7.352,
de 4 de novembro de 2010 trata da política de educação do campo enquanto
legislação educacional. Que leva em consideração o processo de construção da
identidade, do território, da produção de cultura, da construção de saberes e fazeres,
do sentimento de pertencimento de um povo ao lugar campo.
A Política de Educação do Campo se dá dentro dos movimentos sociais
camponeses historicamente revolucionários tanto brasileiros como internacionais.
Uma Educação cultuada dentro do Movimento Sem Terra, outros movimentos se
juntaram a política de educação do campo como o Movimento dos atingidos por
barragem, movimento de mulheres, Movimentos de gênero e sexualidade LGBT no
direito à diversidade sexual.
A política de educação do campo é construída pelas famílias do campo dentro
movimentos sociais do campo e pelos colaboradores pesquisadores estudiosos,
Universidades e escolas que se identificam com as práticas e princípios da educação
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do campo. participantes de modo geral pelo Programa Nacional de Educação na
Reforma Agrária – PRONERA:
A ideia de criação da Política Educacional de Educação do Campo
nasceu em julho de 1997, quando da realização do Encontro Nacional
de Educadores da Reforma Agrária – ENERA, na Universidade de
Brasília (UnB) promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra – MST, em parceria com a UnB, Fundo das Nações Unidas
para a Infância – UNICEF, a Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura – UNESCO e a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil – CNBB no processo de construção partindo de
estudos, pesquisas e reflexões realizadas a respeito das diferentes
realidades do campo (FERNANDES, MOLINA, 2004, pp. 37-38).

Nesse sentido, segundo os autores foi nesta oportunidade que “de 1997 a 2004
aconteceu a especialização da Educação do Campo através de diversos movimentos
sociais discutindo a escolarização das populações do campo, construção de materiais
didáticos apropriados, valorizando as práticas dos educandos possibilitando maior
participação nos seminários locais, regionais e nacionais (FERNANDES, MOLINA,
2004).
A importância do decreto está em reconhecer e valorizar as populações do
campo, na qual contempla de forma enriquecedora os idosos, isto é, sua experiência
de vida e repassando para novas gerações. Pelo Decreto nº 7.352, de 4 de novembro
de 2010 que também aprovou a Política de Educação do Campo do Brasil permite
pesquisar e estudar e reconhecer a origem histórica de experiências dos povos do
campo.
Trata-se de lutas em resposta às desigualdades educacionais, culturais e da
ausência de escolas de qualidade que garantissem o direito desses povos à educação
de qualidade e que contemplasse suas culturas e modos de vida. Assim, fica
indispensável o Art: 2º afirmando os princípios da educação do campo:
I - Respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais,
culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e
de raça e etnia; II - Incentivo à formulação de projetos político
pedagógicos específicos para as escolas do campo, estimulando o
desenvolvimento das unidades escolares como espaços públicos de
investigação e articulação de experiências e estudos direcionados
para o desenvolvimento social, economicamente justo e
ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho;
III- Desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da
educação para o atendimento da especificidade das escolas do
campo, considerando-se as condições concretas da produção e
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reprodução social da vida no campo; IV - Valorização da identidade da
escola do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdo
curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos
alunos do campo, bem como flexibilidade na organização escolar,
incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola
e às condições climáticas; e V - Controle social da qualidade da
educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade e
dos movimentos sociais do campo (BRASIL, 2010).

Segundo Fernandes e Molina (2004, p. 37), o campo da Educação do Campo é
analisado a partir do conceito de território - como espaço político onde se realizam
determinadas relações sociais transformado em projeto de desenvolvimento
socioeconômico, cultural e ambiental contribuindo para transformar a realidade. De tal
modo que, “trabalhar na terra, tirar da terra a sua existência, exige conhecimentos que
são construídos nas experiências cotidianas e na escola.
Ou seja, nos remete a uma reflexão de que no campo requer tanto de Educação
escolar quanto de Educação profissional tecnológica enquanto formulação de políticas
educacionais, culturais e de formação profissional para o trabalho qualificado do
campo vindo a contemplar também aqueles que estão à frente das experiências
vinculadas enraizadas ao campo, fazendo com que o campo seja atrativo para novas
gerações. Da construção do diálogo, harmonia e reciprocidade entre campo e cidade.
Souza (2008, p. 1090) afirma que a concepção de Educação do Campo, leva em
conta a alteridade e valoriza os conhecimentos da prática social dos camponeses que
também contempla de forma enriquecedora os modos de vida dos povos ribeirinhos e
de comunidades tradicionais, enfatiza o campo como lugar de trabalho, moradia, lazer,
sociabilidade, identidade, lugar da construção de novas possibilidades de reprodução
social, ocupação, meios de desenvolvimento e modificação do ambiente para novos
modos de vida. Fortalecendo que “a educação do campo expressa uma nova
concepção de vida quanto ao campo, fortalecendo o caráter de classe nas lutas em
torno da Educação”
4 EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA NAS COMUNIDADES CAMPONESAS
É importante pensar a diversidade étnica existente nas comunidades
camponesas:

camponeses,

ribeirinhos,

comunidades

ciganas,

agricultores,

pescadores, indígenas, negros, negras, brancos, brancas, indígenas, quilombolas. Ao
destacar obrigatoriedade de implantar na Educação Básica os conteúdos afro77
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brasileiros e indígenas visa a valorização desses enquanto patrimônio histórico
cultural (GOMES, 2012).
Com a inserção de uma educação comprometida com a eliminação da
discriminação étnico-racial e igualdade racial para o convívio social. As escolas
possuem um papel importante nesse processo (CARRIL, 2017), de modo a pensar e
refletir sobre os modos de vida dos camponeses, quilombolas e indígenas na
construção da história do Brasil (SANTOMÉ, 1995).
As Leis Federais 10.639/2003 e 11.645/2008 são exemplos de legislações
articuladas diretamente com a valorização das diversidades étnico-raciais no âmbito
da educação em todos os níveis. Foram realizados estudos relacionados ao “estudo
da história e cultura afro-brasileira e indígena”:
Torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos
diferentes níveis da educação brasileira, que demanda a inserção de uma
educação comprometida com a eliminação da discriminação étnico-racial
nas escolas e com a transformação, de forma positiva, do papel do negro e
do índio na construção da história do Brasil e que essa obrigatoriedade
esteja presente nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino
médio, públicos e privados (BRASIL, 2008).

Nesse

sentido,

seu

conteúdo

programático,

também

se coadunam,

comprometendo-se com os diversos aspectos da história e da cultura que
caracterizam a formação da população brasileira, a partir dos dois grupos étnicos, “o
estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas
no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da
sociedade nacional”.
Dessa maneira, a cultura negra e indígena almeja resgatar as suas
contribuições nas áreas social, econômica e política no que diz respeito a constituição
da história do Brasil, como também, reavendo os diversos aspectos dessa história e
da cultura que caracterizam a formação da população brasileira.
A abordagem da Educação para as Relações Étnicas busca compreendê-la

para além de sala de aula e dos muros das escolas (SANTOMÉ, 1995), vale reforçar
outros marcos institucionais primordiais do ponto de vista jurídico e essencialmente
para os povos que querem seu espaço, isto é, são questões inerentes à Educação e
Cultura que são de suma importância serem cultuadas no processo formativo dos
sujeitos em sociedade.
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Diante disso, retomo o artigo 2º do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de
2003 afirma que “os quilombos são grupos étnico-raciais segundo critérios de auto
atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas,
com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão
histórica sofrida, como também, a presença das comunidades quilombolas no Brasil
são múltiplas e variadas e se encontram distribuídas em todo o território nacional,
tanto no campo quanto nas cidades” (GOMES, 2012).
Tendo em vista dos significativos avanços, a Lei nº 12.288, de 20 de julho de
2010, institui o Estatuto da Igualdade Racial. De acordo com seu Art. 1 o, objetivando
garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos
direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e às
demais formas de intolerância étnica.
Com isso, outro avanço significativo para com a população negra situa-se no
âmbito da Educação escolar, de forma que fica culturalmente definido o Decreto ou
Resolução nº 7.824, de 11 de outubro de 2012, este, define as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica discutindo a
Educação escolar quilombola com suas profundas especificidades, isto é, podendo
dialogar com a Política de Educação do Campo, tendo em vista ambas caminham
para a mesma direção.
Os desafios são inúmeros para a efetividade da Educação Escolar Quilombola
como também para a implementação da Política de Educação do Campo (Escola do
campo). Com a expansão territorial do Brasil encontram-se em processo de
reconhecimento das comunidades Quilombolas, a dispersão de populações
quilombola entre rural e urbano, apontando que essa população não possui escolas
quilombola, ou seja, escola situada no território quilombola. Outro fator, caracterizase em que crianças, jovens e adultos quilombolas são transportados para fora de suas
comunidades de origem.
Já no ponto de vista geográfico, territorial, as populações residentes no Campo
(BARBOSA, 2017) ainda precisam se deslocar para a zona urbana para terem acesso
à escola, isto é, das residências, o acesso é difícil, os meios de transporte são
insuficientes e inadequados, outra que, o currículo das escolas localizadas na zona
urbana muitas vezes está longe da realidade histórica e cultural destes alunos e
alunas residentes no e do Campo (zona rural) (CARRIL, 2017).
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Em concordância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Escolar Quilombola e com a Política de Educação do Campo requer Pedagogias
próprias, respeito à especificidade étnico- racial e cultural de cada comunidade
(Práticas pedagógicas próprias), sobretudo, formação específica de seu quadro
docente, materiais didáticos e paradidáticos específicos de cada comunidade.
Por fim, ao retomar o diálogo com professores(as) comprometidos(as) engajados
com Educação Escolar Quilombola e com a Política de Educação do Campo percebese que ainda é necessário a reafirmação dos marcos institucionais, pois estes
representam avanços conquistados por meio dos Movimentos Sociais nas lutas
cotidianas da população negra e camponesa na qual esses povos espera para a
Educação brasileira de modo a ser reconhecida nos espaços escolares e não
escolares valorizando saberes tradicionais e ancestralidades.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo buscou problematizar as relações sociais históricas da chamada
zona rural enquanto projeto capitalista e de precarização da vida social e dos modos
de se relacionar com a terra entre aqueles povos e comunidades do campo.
Apresentou que a noção de zona rural representa projeto hegemônico do agronegócio
brasileiro, industrialização das terras brasileiras e a chamada modernização
mecanização das atividades agrícolas.
Foi discutido que as práticas e noções de zona rural gerou pobreza,
precarização das populações do campo, resultando no êxodo rural, em virtude do
advento da urbanização das metrópoles e grandes centros urbanos. Já as pequenas
comunidades que permaneceram morando e resistindo na zona rural ficaram bastante
prejudicada para exercer de forma limitada suas atividades de agricultura familiar e
sua relação com a terra.
Com o advento da ciência, pesquisadores e estudiosos sobre o meio rural
construíram indicadores das condições sociais das populações locais. Onde as
analises partiram tanto locais quanto globais. Com isso implicou em criar políticas
tanto de educação quanto de combate as desigualdades, exemplo visto foi a
identificação das populações étnicas presentes no campo sendo articuladas com a
educação do campo e a comunidade escolar.
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Portanto a escola do campo passou a ser considerada enquanto direito social,
um direito a educação. Ou seja, as legislações de sobre a educação para as relações
étnico-raciais podem ser estudadas juntamente com a política de educação do campo,
pois o sentido se concentra em valorizar as relações étnico-raciais das populações
camponesas, tendo suas escola um espaço de produção de conhecimento,
valorização dos modos de vida das famílias, dentro da escola e fora dela, na
comunidade escolar.
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Resumo
O presente texto apresenta resultados finais de uma dissertação que foi desenvolvida
no Programa de Pós-graduação em Educação pela Universidade Federal de
Uberlândia (PPGED/UFU). Tem como objetivo identificar e refletir sobre as formas
que conteúdos relacionados à História da África e cultura afro-brasileira vem sendo
trabalhada na Escola Municipal Machado de Assis, localizada no município de
Ituiutaba, MG, Brasil. Trata-se de uma pesquisa qualitativa que recorreu a diferentes
instrumentos: a observação das aulas de História e confecção de notas de campo, a
técnica do grupo focal e a entrevista com os professores de História. Acredita-se que
essa investigação possa colaborar com a formação dos professores de História e suas
práticas em sala de aula, sobretudo o que tem sido produzido no campo
epistemológico da lei 10.639/03.
Palavras-chave: Ensino de História. Lei 10.639/03. Formação, saberes e práticas.
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Introdução
Este texto apresenta resultados finais de uma dissertação que foi desenvolvida
no Programa de Pós-graduação em Educação pela Universidade Federal de
Uberlândia (PPGED/UFU). A pesquisa partiu dos seguintes questionamentos: Como
a História da África e da cultura afro-brasileira vem sendo trabalhada na escola? Como
os professores de História abordam tais conteúdos no cotidiano das aulas? Como o
ensino desses conteúdos marcam a formação dos estudantes? Dessa forma, o
objetivo geral consistiu em identificar e refletir sobre as formas que conteúdos
relacionados à História da África e cultura afro-brasileira vem sendo trabalhada na
Escola Municipal Machado de Assis, localizada no município de Ituiutaba, MG, Brasil.
De forma específica procuramos apresentar e analisar o cenário da trama: a cidade
de Ituiutaba, MG, Brasil, evidenciando a E.M. Machado de Assis; ii: analisar, por meio
vozes de professores e professoras de História, a formação, os saberes e as práticas
ao ensinar conteúdos relacionados à História da África e cultura afro-brasileira; iii)
refletir sobre o que dizem os estudantes do nono ano do ensino fundamental da escola
investigada, em relação a questões referentes à História da África e cultura afrobrasileira.
O texto está organizado em quatro partes. Na primeira, registramos a
perspectiva metodológica. Na segunda, buscamos através das vozes dos professores
(as) conhecer suas formações e as atividades realizadas na E. M. Machado de Assis
em relação a História da África e cultura afro-brasileira e na terceira parte refletimos
sobre o que dizem os estudantes do 9º ano do ensino fundamental da escola
investigada, em relação a esses conteúdos utilizando a técnica do grupo focal. E na
quarta e última parte, ressaltamos algumas considerações e registramos algumas
possíveis respostas e outros tantos questionamentos.

A perspectiva metodológica

Segundo Santos (2001), a natureza teórica do conhecimento científico decorreu
de pressupostos epistemológicos e regras metodológicas aspirando a formulação de
leis à luz das regularidades. É a ideia do mundo máquina. Nesse processo a ciência
moderna é tida como única forma de conhecimento. O autor vai de encontro com essa
afirmação e defende que, toda a experiência social produz e reproduz conhecimentos
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e, ao fazê-lo, pressupõe uma ou várias epistemologias. Define epistemologia como
toda a noção ou ideia, refletida ou não, sobre as condições do que conta como
conhecimento válido. É por via do conhecimento válido que uma dada experiência
social se torna intencional e inteligível. Não há, pois, conhecimento sem práticas e
atores sociais. Diferentes tipos de relações sociais podem dar origem a diferentes
epistemologias. O autor afirma que as experiências sociais são constituídas por vários
conhecimentos, cada um com os seus critérios de validade, ou seja, são constitutivas
por conhecimentos rivais.
É nessa perspectiva que enveredamos nesta pesquisa buscando identificar e
refletir sobre como os estudos da história da África e da cultura afro-brasileira vem
sendo desenvolvido em uma escola pública da cidade de Ituiutaba, MG, Brasil.
Acreditamos que tais conteúdos ao serem inseridos no cotidiano das aulas de História
podem contribuir para um “deslocamento epistêmico”, ou seja, ao evidenciar “outras
histórias”, “outros sujeitos”, é possível efetivar um ensino menos eurocêntrico.
Escolhemos trabalhar com a pesquisa qualitativa por acreditar que a mesma
aproxima do nosso real objetivo enquanto pesquisadores, além de que a pesquisa
pela abordagem qualitativa insere as questões complexas educacionais e proporciona
significados e representações que fazem parte do contexto escolar atual:
A Epistemologia Qualitativa defende o caráter construtivo interpretativo do
conhecimento, o que de fato implica compreender o conhecimento como
produção e não como apropriação linear de uma realidade que se nos
apresenta. (GONZALEZ REY, 2005, p.24).

Gonzalez Rey (2005), nos chama atenção para outro fator que a pesquisa
qualitativa é fundamental na pesquisa científica seja ela de caráter objetivo ou
subjetivo, dessa forma, mesmo que a pesquisa seja pautada pela objetividade não
tem como desviar-se da subjetividade.
Na busca de possíveis respostas aos questionamentos apresentados na
introdução deste texto e com o intuito de cumprir os objetivos propostos, recorremos
a diferentes procedimentos metodológicos, tais como: estudo de documentos tais
como a Lei 10.639/03 e o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, a pesquisa
bibliográfica, confecção de notas de campo, a técnica do grupo focal e a História Oral
Temática. Em relação à pesquisa bibliográfica, consideramos de grande relevância,
pois, como afirma Barros (2011), ninguém inicia uma pesquisa do marco zero, de fato
buscamos compreender o que dizem outros autores sobre a temática investigada. A
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investigação foi realizada na Escola Municipal Machado de Assis, situada na região
central da cidade de Ituiutaba. A opção pela escola se deu em decorrência de seu
próprio contexto histórico, criada na década de 1930 teve como principal objetivo
atender a população negra da cidade. Foram sujeitos da pesquisa as turmas do nono
ano do ensino fundamental, por ser uma etapa que encerra o ciclo de estudos do
ensino fundamental.
Recorremos à técnica do grupo focal com os estudantes. Segundo Gatti (2005)
o grupo focal demanda um período de tempo menor do que o requerido pela entrevista
individual. Possui um caráter coletivo e interativo, no sentido de possibilitar a interação
entre os sujeitos por meio de suas vozes, emoções e gestos. Utilizamos o grupo focal
para compreender melhor o que pensam os estudantes do nono ano sobre assuntos
que envolve: o ensino de História em particular o ensino de História da África e cultura
afro-brasileira.
Outra metodologia utilizada foi a História Oral temática. Para Portelli a História
Oral tem seu próprio significado é sua importância dentro da pesquisa acadêmica:
A História Oral é uma ciência e arte do indivíduo. Embora diga respeito –
assim como a sociologia e a antropologia – a padrões culturais, estruturas
sociais e processos históricos, a vida aprofundá-los, em essência, por meio
de conversas com pessoas sobre a experiência e memória individuais e ainda
por meio do impacto que estas tiveram na vida de cada um. Portanto, apesar
de o trabalho de campo ser importante para todas as ciências sociais, a
História Oral é, por definição, impossível sem ele. (PORTELLI, 2007, p. 15).

Recorremos à metodologia da história oral, por acreditar que a mesma
apresenta estratégias para um maior acesso às memórias e experiências vivenciadas
pelos docentes, além de possibilitar uma maior reflexão da formação dos sujeitos e a
relação que o mesmo tem em torno das relações étnico-racial e cultural. Para Meihy
e Holanda (2007) a história oral
[...] mesmo abrigando índices de subjetividade, a história oral temática é mais
possível de confrontos que se regulam a partir de datas, fatos, nomes e
situações. Quase sempre, a história oral temática equivale à formulação de
documentos que se opõem às situações estabelecidas. A contundência faz
parte da história oral temática que se explica no confronto de opiniões
firmadas (MEIHY, HOLANDA, 2007, p. 38).

Entrevistamos as educadoras de História da turma investigada, Manuela e
Dilma, ambas foram professoras das turmas. A professora Dilma lecionou nas turmas
nos períodos de fevereiro a julho de 2017 e educadora Manuela de agosto a dezembro
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de 2017, outro professor colaborador desta pesquisa foi o Fernando do ensino de
História do 2° e 3° ano do ensino médio, a entrevista com mesmo foi pelo projeto que
o mesmo desenvolveu na escola intitulado “Escola Municipal Machado de Assis uma
Luz para Liberdade”. Outro educador entrevistado foi o Luiz das turmas dos 6° anos
na escola, que além de professor foi coordenador do “Curso de Aperfeiçoamento em
Educação para as Relações Étnico- Raciais/2017” promovido pela prefeitura. O
objetivo desta entrevista foi para conhecer essa formação continuada que tinha como
objetivo trabalhar a lei 10.639/03, que foi oferecida a todos os professores da Escola
Municipal Machado de Assis.

O cenário da investigação: a Escola Municipal Machado de Assis

Para entender o contexto histórico da escola precisamos, primeiramente
compreender a participação dos movimentos negros na sua construção. Segundo
Ribeiro e Silva (2010) na década de 1930 o movimento negro começou a crescer com
a chamada Frente Negra Brasileira (FNB) criada nesse mesmo período. O movimento
concebia a educação como um princípio poderoso de ascensão social e
conscientização racial, a FNB saia em defesa de uma escola coletiva para população
negra, porque o ensino, então difundido nas escolas, privilegiava em sua maioria a
população branca.
De acordo com Ribeiro e Silva (2010) o idealismo da FNB começou a se
espalhar, primeiro no interior de São Paulo, e paulatinamente introduz suas ideias em
outros estados, como Minas Gerais. Na região do Triângulo Mineiro a FNB foi então
representada pela Legião Negra. A primeira reivindicação da Legião Negra foi a
criação de uma escola noturna para que todos aqueles que tinham que promover seu
sustento e não podiam frequentar as escolas diurnas, tivessem oportunidade de
aprender a ler e escrever. O grupo então procurou o Prefeito solicitando a criação da
escola. Consequentemente em 1937 na cidade de Ituiutaba, durante o mandato do
prefeito Adelino de Oliveira Carvalho a Legião Negra criou a Escola Municipal Noturna
“13 de maio”.
Segundo Vilela (2011) a escola começou seu funcionamento, na sala 03 do
Grupo Escolar “João Pinheiro”, tendo como primeiro professor o Sr. Ítalo Terêncio
José Gentil, professor escolhido pelos membros da Legião Negra, a escola atendia a
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todos sem distinção de cor ou questão econômica. Apenas em 25 de novembro de
1941, pelo Decreto-lei 73 mudou o nome da escola “13 de maio” para “Escola
Municipal Machado de Assis”.
[...] o fato de essa escola ter a expressão 13 de maio em seu nome e ter sido
criada por uma ala do movimento negro indica um esforço pró-inserção e próemancipação social pela educação. A mudança de nome para Machado de
Assis não era menos indicativa disso. Afinal, além de referência axial na
literatura brasileira — quiçá mundial —, Machado fora um mulato que se
projetou, socialmente, à custa do uso artístico da palavra escrita, isto é, de
um domínio exemplar de instrumentos sociais que, à escola, supostamente
cabe proporcionar às pessoas: a leitura e a escrita. (RIBEIRO; SILVA p 368
2010).

Concordamos com Vilela (2011) ao ressaltar que a mudança do nome da
escola “13 de maio”, marco legal do fim da escravização no Brasil, para o nome
“Machado de Assis" um representante ilustre da literatura brasileira, está atrelado ao
contexto histórico político. O movimento popular negro que demandou a escola,
aconteceu no período do Estado Novo (1937-1945). Destaca ainda que era uma
estratégia do poder público municipal para acompanhar a política antidemocrática
desse período.
A escola tinha como objetivo inicial a ascensão e inserção social, no qual
buscava melhores condições para a população negra da cidade. De acordo com Vilela
(2011):
Criada por um movimento étnico-social para suprir demandas específicas,
num momento de centralização política ela atendeu precipuamente adultos
trabalhadores. Se havia uma tendência nacional ao ensino técnicoprofissionalizante no ensino noturno para formação de mão de obra, não cabe
dizer que tal escola seguiu essa tendência; se havia os horizontes traçados
pelos grupos escolares (destino do ensino primário em certo período), ainda
que funcionasse num prédio escolar que convergia diurnamente para esses
propósitos, não se alinhou a tais horizontes, tampouco que se caracterizou
como supletivo – mesmo após a expansão da modalidade. Como é provável
que tais peculiaridades resultam, também, da ação do município de Ituiutaba
sobre a essa escola, convém verificar como a municipalidade foi determinante
para a criação e legitimação da escola noturna. (2011, p. 59)

A Escola Municipal Machado de Assis demandava políticas municipais. A
escola continuava funcionava no prédio do Grupo Escolar “João Pinheiro” atendendo
nesse período quatro turmas de 1º ao 4º ano primário, que de acordo com a Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 equivale ao 1°ao
5° ano do Ensino Fundamental. Com aumento do número de classe através do
Decreto – Lei n°193 de 10 de dezembro de 1947, o prefeito Omar Oliveira Diniz cria o
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cargo de Diretora da Escola Municipal Noturna “Machado de Assis” e a Prof.ª Maria
de Freitas Barros passa a exercê-lo.
Em 2017, a Educação Infantil é oferecida pela escola em nível de pré-escolar –

2.º períodos (5 anos), para crianças que completarem cinco anos até 30 de junho do
ano em que ocorrer a matrícula, que funciona no turno vespertino. O Ensino
Fundamental, oferecido pela escola tem duração de nove anos, estruturado em cinco
anos iniciais e quatro anos finais de escolaridade, que funciona tanto no turno matutino
quanto no vespertino e o Ensino Médio, etapa final da educação básica com duração
de três anos, que atuava no turno matutino e foi extinto no ano de 2018.
Sobre, o perfil dos alunos e professores do EMMA, de acordo com o PPP e um
diagnóstico levantado pela gestão da escola no ano de 2016, a escola atendia 2170
alunos, em sua maioria provenientes de classe média / baixa e sendo que trezentos
alunos fazem parte do programa do governo federal o Bolsa Família.
Os professores da escola são funcionários efetivos e designados e 90% deles
com formação no curso superior, com licenciatura plena. No ano 2016 o quadro de
docentes era composto por 140 pessoas, sendo 05 professores e professoras em
desvio de função, 78 professores e professoras efetivos e 57 professores e
professores contratados, o que gera um grave problema pedagógico na escola, pois,
a cada dois anos os professores e professoras contratados são substituídos por outros
e o trabalho perde a continuidade.
A formação inicial e contínua dos(as) professores(as): a história da África e cultura
afro brasileira

Entendemos que a formação de professores é um processo contínuo que não
se inicia e nem se esgota na formação inicial. Aspectos da história de vida, as
diferentes experiências marcam a formação de professores. A formação contínua é
fundamental para o professor refletir, transformar o processo de ensino e
aprendizagem.
A professora Manuela formou-se pela Universidade Estadual de Minas GeraisCampus Ituiutaba no final do ano de 2004. Desde que se formou atua como professora
de História. O professor Luiz concluiu sua graduação em História em 1983. Tem 32
anos de profissão. O professor Fernando terminou a graduação na Universidade
Estadual de Minas Gerais, na cidade de Ituiutaba, em 1986. A professora Dilma
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graduou-se em História pela Faculdade de Ciências Integradas do Pontal da
Universidade Federal de Uberlândia (FACIP/UFU) em 2013.
Inicialmente, buscamos identificar como os professores e as professoras
colaboradoras avaliavam a formação inicial:
Sobre a minha formação inicial, eu considero que ela me preparou, com o dia
a dia que você vai adquirindo experiência. Assim no ponto de vista da mesma
(universidade) a parte teórica saímos preparados, mas na parte prática não
saímos totalmente preparados. Até porque ninguém é detentor do saber, mas
é só na sua vivência e experiência que sabe lidar, mas acredito que falta ainda
a parte prática, na preparação da carreira docente. (MANUELA, 2017).
Dentro da medida do possível, a minha formação inicial me preparou para a
carreira docente (LUIZ, 2017).
Quando penso se minha formação inicial me preparou para ser professor
acho que isso é muito relativo, eu tenho comigo que quando você exercer
essa profissão você está aprendendo, você não sai pronto da universidade,
eu posso dizer que ela nos dá uma direção um caminho que construímos ao
longo do trabalho. Eu aprendo com seus alunos é a verdade que não saímos
prontos. (FERNANDO, 2017).
Considero, que minha formação inicial me preparou para a carreira docente.
(DILMA, 2017).

Por meio das narrativas verificamos diferentes opiniões sobre a formação
inicial, porém podemos identificar aproximações, relativizando o termo “preparou”. As
narrativas revelam sinais de que os(as)docentes têm consciência de que somos seres
inacabados, nesse sentido, em nenhum momento estamos totalmente preparados.
Nos permite relacionar com Freire (1996) ao afirmar que exige a consciência do
inacabamento. Se somos inacabados, a formação continuada é uma exigência, pois
como afirma o autor, formar é muito mais do que puramente treinar o educando no
desempenho das destrezas. Para ensinar História considerando os conteúdos que
contemplem a História da África e cultura afro-brasileira é imperativo investir na
formação

continuada.

Haja

vista

que

dos(as)

quatro

professores(as)

colaboradores(as) apenas uma concluiu a Graduação pós Lei 10.639/03. Os demais
não tiveram a Lei incluída na sua formação.
Segundo Imbernón (2010), a formação continuada pode ser entendida como
toda intervenção que provoca mudanças no comportamento, na informação, no
conhecimento dos professores e das professoras e assim traz marcas na instituição
em que atuam. Ao longo da pesquisa tivemos conhecimento de um curso de formação
continuada, o “Curso de Aperfeiçoamento em Educação para as Relações ÉtnicoRaciais/2007”, que teve como objetivo, a formação continuada e qualificação dos
educadores incentivando os mesmo a trabalhar a temática Diversidade Étnico Racial,
proporcionando a divulgação do conhecimento científico, empírico e de práticas
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pedagógicas. Foi realizada pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba, Secretaria Municipal
de Educação Esporte e Lazer, o Centro Municipal de Assistência Pedagógica e
Aperfeiçoamento (CEMAP) e a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), contando
ainda com o apoio da Faculdade de Ciências do Pontal (FACIP/UFU), a
Superintendência Regional de Ensino e a Fundação Zumbi dos Palmares (FUMZUP).
A formação foi dividida em módulos que aconteciam uma vez por mês e com
dois palestrantes em cada apresentação. Começava em dois períodos que ia das 7:30
às 11:30 e das 13:00 às encerrava às 17:30 horas. Teve início em 09 de julho de 2017
e término em 07 de novembro de 2017. O público alvo do curso, foi professores das
redes públicas municipais e estudais e da rede privada, como também a sociedade
civil. Ao questionarmos os professores e professoras, sujeitos da pesquisa,
identificamos que a professora Elenice, mesmo afirmando a importância da formação
continuada, ressaltou que nos últimos anos, não teve tempo para participar. A
professora Dilma revelou descontentamento com as propostas de formação
continuada, afirmando que pouco agregaram para sua formação.
O professor Luiz ressaltou a importância de participação da formação
continuada proposta pelo CEMAP:
Eu tive a felicidade de participar ativamente da formação continuada do
CEMAP, ela deu um enfoque muito grande para lei 10.639/03 e para minha
foi muito importante. (LUIZ, 2017).

Segundo o professor Luiz a iniciativa do curso partiu de professores da
Universidade Federal de Uberlândia, juntamente com a Prefeitura de Ituiutaba,
Secretaria de Educação Esporte e Lazer de Ituiutaba, a FACIP/UFU e o CEMAP:
O mais importante que precisa salientar que não começou esse ano tem toda
uma história dentro do CEMAP é uma semente que hoje eu acredito que está
dando frutos.
A formação visa preparar esses professores e dar
possibilidades de executar um trabalho em sala de aula, porque hoje não é a
implementação da lei, hoje precisa de execução da lei no ambiente escolar
(LUIZ, 2017).

Por meio dessa narrativa, podemos entender que o desenvolvimento dessa
formação continuada foi um projeto antigo que só no ano de 2017 foi colocado em
prática, com o objetivo de trabalhar a História da África e cultura afro-brasileira em
sala de aula.
Ainda sobre a formação continuada, questionamos quais seriam as
contribuições para os educadores e para o professor Luiz como educador:
Com certeza, contribuiu muito para a formação do professor e principalmente
do aluno porque não tem como você fazer esse tipo de trabalho e não mexer
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no senso crítico do aluno e formar um cidadão que é o papel da escola. Para
minha formação contribuiu muito e a vida é um eterno aprender, cada
palestrante me acrescentou alguma coisa, cada livro que lemos, filmes que
debatemos, contribuíram muito para nossa formação (LUIZ, 2017).

O professor ressalta na entrevista a importância dessa formação continuada
principalmente para a formação do aluno, além de contribuir para sua formação como
educador e com os demais professores que participaram do curso.
Para o encerramento da formação continuada, foi organizado o “II Congresso
Ético Racial na Universidade Federal de Uberlândia/ FACIP Campus do Pontal”, que
aconteceu nos dias 21 a 23 de novembro de 2017, que contou com o apoio da
Prefeitura Municipal de Ituiutaba e a Fundação Municipal Zumbi dos Palmares, no qual
os professores que participaram da formação foram convidados.
Esse congresso teve como proposta apresentar os trabalhos e artigos que
foram produzidos como atividade final da formação continuada, na tentativa de
incentivá-los a produzirem matérias relacionados à Lei 10.639/03 e desenvolver seu
papel de professor(a) pesquisador(a).
Ao falarmos sobre a formação inicial e continuada, não podemos deixar de
destacar a Lei 10. 693/03, e os desafios da sua implementação relacionada a temática
História da África e cultura afro-brasileira.
Quando perguntado se os mesmos conhecem a Lei Federal n. 10.639/03 e as
Diretrizes Curriculares Nacionais que estabelecem a Educação das Relações Étnicoraciais e o Ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira. Os colaboradores
foram unânimes em afirmar que conheciam a Lei, o professor Fernando e a professora
Dilma acrescentaram:
A Lei foi aprovada há mais de dez anos, mas não houve uma mudança
significativa nas escolas. Na minha avaliação ainda não é levado tão a sério
essa lei quanto deveria. Criar a lei é importante e de repente no dia a dia
cobra da gente avaliações, estatísticas e do conteúdo que é importante.
Propomos desenvolver um projeto interdisciplinar que possibilitasse reflexões
acerca da História da África e cultura afro-brasileira, tivemos apoio da gestão
do Mario, mas alguns estudantes mostraram-se resistentes. Ao dialogar com
os estudantes ressaltei que o racismo em relação ao negro está impregnado
na nossa sociedade e que é papel da escola abordar essas questões.
Quando deve abertura do projeto alguns alunos tiveram resistência, mas
quando perceberam muitos já estavam lá cantando e muitos ficaram
emocionados, acabou que o negro foi protagonista da escola e geralmente
ele não é. (FERNANDO, 2017).
Conheço a lei, mas sinto que não discutimos essa lei na viabilidade da
aplicação dela, o grande desafio é encontrar caminhos para que ela tenha
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eficácia. Todas as leis, não basta só estar na legislação é preciso ter
consciência, essa lei específica que trata da diversidade se eu não conheço
o assunto, com que eu vou trabalhar? Ainda é muito novo para a universidade
e eu acho que a universidade não nos prepara para isso ainda. Acho que
ainda faltam profissionais, ainda falta conteúdo, material e bibliografia que dê
conta dessa questão dentro da sala de aula. (DILMA 2017).

As narrativas do professor Fernando e da professora Dilma revelaram críticas
sobre a implementação da Lei e de como a escola ainda não está preparada para
desenvolver a Lei. Além da falta de formação do professor sobre a temática, destaca
a falta de materiais didáticos para serem trabalhados em sala de aula. A crítica é que
não basta apenas conhecer a Lei 10.639/03 é preciso criar mecanismos para seu
desenvolvimento e discutir sobre a mesma pode ser um caminho promissor para que
a Lei possa ser trabalhada nas escolas e em sala de aula.
Questionamos nas entrevistas, se a Lei 10.693/03 que trabalha com a temática
História da África e da cultura afro-brasileira em sua de aula, contribui para sua
formação profissional e quais seriam essas contribuições. Todos os docentes
disseram que a Lei 10.639/03 contribui significativamente para suas formações
profissionais. A professora Elenice destaca que apesar de muita resistência na
aplicação da Lei, as coisas têm mudado ao longo desses anos após a sua criação e
ainda ressalta que a formação continuada é a resposta dessa mudança. O educador
Eliezer lembra da conquista que foi a sua implementação e que muito antes da Lei
10.639/03 ser criada já trabalhava a História africana e como a mesma abriu espaços
ainda não conhecidos. A docente Iza coloca em defesa o conhecimento que adquiriu
com os alunos e como isso contribuiu para sua formação e como essa troca de
aprendizagem muda a sua prática docente.
Consideramos que, além dos professores e professoras, a escola tem um
grande papel na implementação da Lei 10.639/03. Sobre isso questionamos se
consideram que a escola trata adequadamente as questões referentes à História da
África e cultura afro-brasileira:
Trabalhamos com os alunos a cultura, a música, textos diversificados para
explicar para eles a importância da inserção do negro na sociedade que ele
é um sujeito ativo, sujeito histórico, que não tem que ver apenas como os
europeus. Considero que a escola está trabalhando em cima disso, ainda tem
muito que melhorar, mas estamos caminhando. Trabalhando com projeto e
com pesquisas, vamos ter agora em novembro uma amostra, isso não é só
porque é o dia da consciência negra, é um projeto da escola como um todo.
Então sempre tem projetos trabalhando com a inserção do negro na
sociedade. (MANUELA, 2017).
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Sim, e se não tivesse o apoio da parte gestora muitos trabalhos não seriam
realizados. (LUIZ, 2017).
A escola não está preparada, quando você está em sala de aula você precisa
se adequar e toda a mudança é necessária. A escola não tem estrutura nem
material para isso e nem dinheiro. O professor não sabe o que tem na
biblioteca, eu não sei o que tem aqui até porque é meu primeiro ano aqui na
escola, mas me senti muito valorizado quando eu queria ir atrás da história
da escola, a escola me passou material, no estado não existe isso, aqui a
gente tem o CEMAP que colabora muito com a escola e isso é legal.
(FERNANDO, 2017).
Tem um apoio muito grande de levar a cultura para dentro da escola, mas
não é levar cultura para dentro da escola ela já tem que estar lá e ela tem que
partir do próprio aluno. Destaco a importância do trabalho que foi coordenado
pelo professor Fernando, pois ressalta o protagonismo dos estudantes. Então
devemos pensar como está sendo implementada a lei, as escolas não têm
que levar o professor de capoeira para a fazer apresentação, eu quero que
aquele menino que faz capoeira dentro da escola traga para a escola o seu
saber seja para o professor de educação física ou outro professor, que
façamos a roda de capoeira dentro da escola. (DILMA, 2017).

Segundo as narrativas, apenas a professora Manuela e o professor Luiz
consideram que a escola trata adequadamente as questões referentes à História da
África e cultura afro-brasileira, a Manuela cita a Feira “Cultura Africana” que aconteceu
em novembro e o que o mesmo não é só porque é o mês da Consciência Negra, e
que sempre tem apoio das escolas para trabalhar essa temática. O professor Luiz fala
que se não fosse o apoio da escola muitos trabalhos não teriam sido realizados. O
professor Fernando destaca a falta de material da escola, a falta de conhecimento do
professor e isso tudo contribui para que a escola não trabalhe adequadamente a
temática. Ele ressalta que a Escola Municipal Machado de Assis, é uma exceção, pois
se sentiu à vontade para buscar sobre a história da escola e ajuda do CEMAP. A
professora Dilma evidencia que o professor tem muita responsabilidade sobre isso,
sobre como vai ser implementada a Lei 10.693/03 na escola. Que não é apenas
trabalhar a cultura africana na escola, é preciso reconhecer que ela está lá e encontrar
formas de trabalhar. Uma delas é o aluno como protagonista no desenvolvimento da
cultura.

Percepções de História da África e Cultura Afro-Brasileira na Formação dos(as)
estudantes

Consideramos a escola um espaço sociocultural e os professores e as
professoras agentes socioculturais. Assim, concordamos com Candau (2014) ao
afirmar que o papel da escola é fundamental na formação das crianças e jovens. É
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imperativo que no espaço escolar sejam trabalhadas questões do imaginário coletivo,
das mentalidades, das representações, das identidades sociais e culturais presentes
na nossa sociedade. Não há educação que não esteja imersa na cultura da
humanidade e, particularmente, no momento histórico e no contexto em que se situa.
O espaço escolar investigado é marcado pela multiculturalidade. Os estudantes
são diferentes (diferenças de gênero, físico-sensoriais, étnicas, religiosas, de
contextos sociais, de referência, de orientação sexual, dentre outras. Nesse sentido,
compreendemos a escola como um cruzamento de culturas. Romper o caráter
monocultural que ainda marca as escolas é um desafio necessário e urgente.
O objetivo foi refletir sobre o que dizem os estudantes do 9º ano do ensino
fundamental da escola investigada, em relação a esses conteúdos, ou seja, identificar
as marcas do trabalho com essa temática na formação dos estudantes. Para isso,
recorremos aos resultados apresentados no grupo focal.
O grupo focal foi realizado no turno diurno com 12 estudantes dos 9os anos do
ensino fundamental. Um dos critérios para a composição do grupo foi a
heterogeneidade. Fizeram parte meninos e meninas, brancos, pretos e pardos.
Para desenvolver nosso objetivo iniciamos o diálogo projetando duas imagens
que representavam a capital de Angola, país africano (uma Angola “rica” representada
na imagem direita e uma Angola “miserável” na imagem à esquerda). A intenção foi
problematizar os estereótipos que marcam as imagens de países africanos, ou seja,
uma histórica única de miséria, doenças, etc. Não colocamos nenhuma legenda, pois
buscamos captar os saberes dos estudantes. Todos os estudantes afirmaram que era
a imagem da esquerda. Aline justificou sua resposta afirmando que é um país pobre.
Gabriel destacou: “A maioria dos países africanos não é desenvolvido, não chegam
ao nível da imagem da direita”. Quando afirmamos que as duas imagens
representavam a cidade de Luanda, os estudantes ficaram surpresos. Aline ressaltou:
“Porque a gente conhece o continente africano como lugar mais pobre. Sei que todo
país tem lugares mais pobres e mais ricos, mas nunca pensei que lá fosse assim”.
Lucas Eduardo ressaltou: “A mídia mostra mais essa parte pobre da África”.
As respostas dos estudantes nos levam a concordar com Gomes (2008) ao
registrar as permanências de uma visão unilateral sobre o continente africano.
Segundo a autora, ainda quando se fala em África na escola ou até mesmo em
pesquisas acadêmicas reporta-se mais ao escravismo e ao processo de escravidão.
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Ressalta que na trajetória escolar aprendemos a ver a África e os africanos
escravizados mediante as representações dos pintores Debret e Rugendas que
destacavam crianças negras brincando aos pés dos senhores, africanos escravizados
recebendo castigos, instrumentos de tortura, o navio negreiro, algumas danças
típicas. Essas representações dos artistas ajudaram a forjar o imaginário social sobre
a nossa ancestralidade negra e africana.
De acordo com Gomes (2008), a África e negros brasileiros são vistos de forma
cristalizada, estereotipada e, muitas vezes, animalizada. A África ainda é
representada de forma dividida e reduzida a guerras “tribais”, selva, fome,
calamidades naturais, doenças endêmicas, Aids, etc. Essas imagens vêm à mente
de formas isoladas, desconexas, desarticuladas de uma discussão mais ampla do
contexto histórico, político e cultural da época. Fizeram parte da vivência curricular na
escola. Elas extrapolaram o aprendizado dos conteúdos propriamente ditos e
formaram subjetividades, produziram discursos sobre o outro e sobre as diferenças.
Nesse sentido, dificilmente essas imagens possibilitariam a construção de
subjetividades mais abertas ao trato da diversidade.
Os projetos desenvolvidos na Escola em Geral não conseguiram romper o
imaginário de uma África caracterizada pela fome e miséria. Assim, consideramos
enfatizar a frase de Ki-Zerbo (2010): “A África tem uma história! ”. Segundo o autor, a
história da África deve ser reescrita. E isso porque, até o presente, ela foi mascarada,
camuflada, desfigurada, mutilada. Pela “força das circunstâncias”, ou seja, pela
ignorância e pelo interesse. Para o autor,
Não se trata aqui de construir uma história revanche, que relançará a história
colonialista como um bumerangue contra seus autores, mas de mudar a
perspectiva e ressuscitar imagens “esquecidas” ou perdidas. Torna-se
necessário retornar à ciência, a fim de que seja possível criar em todos uma
consciência autêntica. É preciso reconstruir o cenário verdadeiro. É tempo de
modificar o discurso. (KI-ZERBO, 2010, p. XXXII).

Nesse sentido, consideramos relevante a proposta de Grosfoguel (2009). O
autor questiona: “Como seria o sistema-mundo se deslocássemos o lócus da
enunciação, transferindo-o do homem europeu para as mulheres indígenas das
Américas, como por exemplo, Rigoberta Menchu da Guatemala ou Domitilia da
Bolívia? ” No caso de nossa temática, questionamos: Como seria o sistema-mundo se
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deslocássemos o lócus da enunciação, transferindo-o do homem europeu para
homens e mulheres africanas? Certamente teríamos outras histórias.
De acordo com Quijano (2005), o conceito de raça foi produto mental e social
específico do processo de destruição de um mundo histórico e de estabelecimento de
uma nova ordem, de um novo padrão de poder, e emergiu como um modo de
naturalização das novas relações de poder impostas aos sobreviventes desse mundo
em destruição: a ideia de que os dominados são o que são, não como vítimas de um
conflito de poder, mas sim enquanto inferiores em sua natureza material e, por isso,
em sua capacidade de produção histórico-cultural.
McLaren (2000) chama a atenção para o conceito de “condição branca”.
Segundo o autor, o conceito foi instalado no discurso da identidade no início dos anos
de 1860. A condição branca tornou-se uma medida para raças superiores e inferiores.
Ressalta três lógicas da supremacia branca: lógica judaico cristã, lógica racista
científica e lógica racista psicossexual. Essa condição é fundamentalmente ocidental
ou eurocêntrica. O autor reforça que ser branco constitui práticas (euroamericanas e
masculinas) não estigmatizadas que têm efeitos negativos para aqueles que não
participam delas.
No século XXI é praticamente consenso de que raça não existe. Mas,
compreendemos que é um conceito fictício que tem relação direta com o poder e traz
marcas para as pessoas não brancas. O racismo estrutural é construído
cotidianamente, ao identificarmos o lugar ocupado pelas pessoas negras, que em sua
maioria, estão em condições subalternas.
Com o intuito de refletir sobre como os(as) estudantes refletem sobre essas
questões apresentamos a seguinte frase do Professor Paulo Freire: “Os negros
nascem proibidos de serem inteligentes”, que foi dita em uma entrevista feita ao Jornal
Folha de São Paulo, em maio de 1990. Os estudantes, ao lerem a frase, não pensaram
duas vezes em responder. Lucas afirma que o que está escrito é a pura verdade. Aline
ressalta: “Na verdade, eles nascem proibidos de serem tudo, porque tudo que eles
fazem é errado! Todos eles são julgados”. Ao dizer isso, além de concordar, ela ainda
aponta que os negros são proibidos de tudo. Gabriel afirma: “Eles não podem ter uma
formação! É só o branco que pode”!
Segundo Ribeiro (2017), existe o espaço do negro e o seu locus social, que
muitas vezes não dialoga com os espaços das universidades, restrito a uma maioria
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branca e elitista. Esta muitas vezes não respeita o lugar de fala do negro, ou apenas
limita o negro a falar só sobre racismo. Após esse diálogo devemos destacar as
políticas de cotas raciais aqui no Brasil, que garantem ao negro um lugar nas
universidades públicas. É um instrumento estratégico para alterarmos essa situação
na sociedade racista em que vivemos. Percebemos o quanto a mesma ainda se faz
necessária para além de uma ação afirmativa, uma afirmação de identidade racial.
Acho assim não pode ser medida a inteligência por conta do diploma na mão,
porque a maioria que tem diploma é branco, porque eles têm mais
oportunidade, mas não pode generalizar, acho que se ele lutar ele pode
conseguir ser uma pessoa culta, existe um pastor negro que é inteligente!
Então tem que pensar nos dois jeitos de serem inteligentes. (GUSTAVO,
2017).

A narrativa de Gustavo permite-nos identificar um discurso de meritocracia, e
que se o negro quiser, consegue sim um diploma, mas que não podemos medir a
inteligência de alguém apenas pelo grau de escolaridade. Gabriel destaca uma
observação feita anteriormente: “Estava conversando com a Aline, que não tem negro
no congresso do Brasil, os negros não têm cargos de comando, cargos de poder no
Brasil e eu não gosto disso!” Maria Fernanda ainda pontua: “Nenhum presidente foi
negro, o Temer não é negro a Lula não é negro”. Essas narrativas dos estudantes
nos fazem relacionar com a entrevista da professora Dilma, quando ressalta como é
importante trazer a Lei 10.639/03, pelo fato de vivermos em um país onde a maioria
da população é negra e não termos muitos representantes políticos.
Sabemos que a população brasileira é formada predominantemente por
brancos, pretos e pardos. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD) de 2015, os brancos representavam 44,2% da população brasileira; os pardos
representavam a maior parte da população 46,7%; e os pretos, 8,2%; e os indígenas
0,3% do total de brasileiros. De acordo com esses dados, a população negra abrange
pretos e pardos, totalizando 54% da população brasileira. Apesar de serem maioria,
de acordo com o levantamento do Excelência a Serviço do Ensino Superior
(SEMESP), em 2016, o total de ingressantes nas instituições de ensino superior
brasileiras que se declararam da cor/raça preta/parda representa 44,3%, contra 52,6%
da cor/raça branca.
De acordo com o PNAD de 2015, 85,9% da população negra ativa possui 11
anos ou menos de estudo, o que indica que essas pessoas ocupam posições que
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exigem menos qualificação profissional. Em relação à população branca, esse
percentual cai para 69,1%.
Segundo Torrecilha Ferreira (2017) a desigualdade racial perpassa todas as
áreas da vida da população. Enquanto 34,9% da população branca possui plano de
saúde, apenas 17,1% da população negra têm acesso a esses serviços. No que
corresponde aos programas sociais, a população negra tem sido maioria. Tanto no
Programa Bolsa Família, no Benefício de Prestação Continuada, quanto no Programa
de erradicação do Trabalho Infantil, a população negra constitui mais de 60% dos
domicílios beneficiados. Pensando ainda na desigualdade racial, segundo o Sistema
Penitenciário de 2014, dos 607.731 presos custodiados, 67% eram negros e apenas
31% brancos.
Pensando na composição política brasileira o número de deputados cresceu
quase 5% na eleição de 2018 na comparação com 2014, mas o grupo continua subrepresentado na Câmara dos Deputados em relação ao total da população. Dos 513
deputados eleitos na eleição de 2018, 385 se autodeclaram brancos (75%); 104 se
reconhecem como pardos (20,27%); 21 se declaram pretos (4,09%); 2 amarelos
(0,389%); e 1 indígena (0,19%). Esta é a primeira vez que foi eleita uma mulher
indígena, Joênia Wapichana do partido Rede Sustentabilidade (REDE), eleita
deputada federal. A primeira vez que um indígena chegou ao posto foi em 1982, com
a eleição do cacique xavante Mário Juruna, pelo PDT do Rio de Janeiro.
Projetamos ainda uma imagem de um homem segurando o cartaz com os
dizeres “Racismo não existe, tira essa parada da cabeça” que é de um projeto da
Universidade de Brasília (UnB) da estudante de Ciências Sociais, Lorena Monique. O
projeto foi intitulado “Ah, branco, dá um tempo”, e tinha como principal objetivo
demonstrar que o racismo no Brasil é prática sutil, embora enraizada no
comportamento da população, e conta com várias imagens de estudantes negros
segurando quadros com frases que remetiam a um preconceito velado. Apresentamos
a imagem para ouvir o que os(as) estudantes consideravam.
Após a exibição da imagem e ao lerem a frase, todos os estudantes gritaram
em um só som: “Existe! ”, João: “24 horas”, e a estudante Ana Carolina reitera: “O
problema é que tem muita gente que aceita”. Aline ressaltou:
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Porque é bobo, depois fica reclamando. Se me chamam de preta com
intenção de me inferiorizar eu não me calo. Nunca! Mas, vi muito isso aqui na
escola, muito mesmo, de colegas e até de professor. (ALINE, 2017).

Aline traz para discussão o preconceito velado dentro da Escola Municipal
Machado de Assis. Naquele momento os alunos ficaram em silêncio. Não sabemos
se foi por não concordar com a colega ou se eles não queriam falar, confirmar o que
acontecia dentro da escola. Maria Fernanda quebra o silêncio e diz que olha para o
racismo como um julgamento, apenas pela aparência física. Aline ressalta: “A gente
olha muitos os defeitos das pessoas”. Ao dizer isso parece que ela entende o ser
negro um defeito. Analisando ainda a imagem um estudante cita um exemplo:
Por exemplo, você pode ser negro, às vezes, estar mal vestido ele te trata
mal é entra um branco numa loja de terno e gravata ele ainda vai ser tratado
diferente. Isso já aconteceu comigo dentro do supermercado. Ele os trata mal,
mesmo se vocês estiverem bem vestido porque vão achar que você é
traficante. (GUILHERME, 2017).

Segundo Djamila Ribeiro (2017), mesmo as pessoas negras de classe média
não estão alheias aos efeitos da discriminação racial. Porém, os negros que ocupam
lugares de situação de vulnerabilidade, estão sujeitos a maior discriminação seja na
esfera social, econômica ou política.
Posteriormente a estudante Aline, interrompe a fala do Guilherme com a
seguinte colocação:
Porque negro na sociedade é isso é pobre ou ladrão! Porque se estiver bem
vestido não é porque trabalha não! Tem uma amiga minha que foi entregar o
currículo para trabalhar e a atendente que deveria só pegar e entregar para
o chefe, rasgou o currículo na cara dela. (ALINE, 2017).

Depois desse relato, os estudantes ficaram indignados, a maioria dizia que não
conseguia acreditar no que a colega estava dizendo e os outros não conseguiam se
expressar diante da fala da colega.
De acordo com Lia Vaneur o racismo extrapola a questão da classe social.
Segundo a psicóloga, o negro carrega a “raça” por bem ou por mal. Ao referir-se a
uma pessoa negra são recorrentes as generalizações. Ao ver uma mulher branca e
bonita as afirmações limitam-se em “Que mulher bonita! ”. No caso de uma mulher
negra e bonita é mais comum a afirmação “Que negra bonita! ”. A psicóloga reforça
que o racismo vai além da questão de classe.
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Sabemos que a Lei 10.639/03 é, em si, um instrumento legal que define a
obrigatoriedade do cumprimento daquilo que há muito tempo vinha sendo solicitado
por militantes do movimento negro, educadores e antirracistas no Brasil: determina a
construção de uma educação antirracista, por meio do combate a práticas
discriminatórias contra negros e seus descendentes no meio escolar e, de forma mais
ampla, no contexto educacional brasileiro. É possível compreender também por meio
do diálogo no grupo focal, que são alunos que têm consciência crítica, mas
percebemos que ainda há muito que fazer para eliminar o preconceito racial.
Considerações finais
A proposta aqui no artigo consistiu em trazer resultados finais de uma
dissertação, pensando como os conteúdos relacionados à História da África e da
cultura afro-brasileira vem sendo trabalhados na E.M Machado de Assis. Por meio da
pesquisa, dialogando com as bibliografias e ouvindo as vozes dos professores (as)
aqui apresentados, podemos compreender que a formação inicial e contínua faz se
necessário para que os conteúdos relacionados à História da África e da cultura afrobrasileira sejam colocados em práticas e em conjunto com a vontade inicial dos
educadores, na busca de fontes e métodos pedagógicos para serem trabalhados no
ambiente educacional. Entendemos que a investigação e experiências trazidas dos
professores (as), mostram a realidade da Escola Municipal Machado de Assis, ao ouvilos e posteriormente os alunos, percebemos a importância da implementação da Lei
10.639/03 nos espaços escolares.
A educação e o ensino de História em particular vêm sendo questionados sobre
o caráter político e ideológico implicados nos processos de ensino e de aprendizagem.
Torna-se bastante necessária uma reafirmação dos aspectos éticos e estéticos das
narrativas e das formas de expressão do conhecimento utilizados pelos professores
para criar e recriar conceitos históricos em sala de aula. Sobre as práticas dos
colaboradores de História descobrimos como os conteúdos vêm sendo trabalhados
sobre História da África e cultura afro-brasileira. A investigação realizada na Escola
Municipal Machado de Assis na cidade de Ituiutaba demonstra que é possível romper
as barreiras ideológicas do retrocesso. É possível problematizar a produção “do
conhecimento” e o silenciamento de outras formas de conhecimento. Faz-se
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necessário, no espaço escolar, construir outros olhares sobre a História, produzindo
“outras histórias”.
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RESUMO
Este texto apresenta parte da pesquisa que tornou possível a criação do aplicativo
educacional
EDUCAETHOS
(disponível
no
link
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_soares_developers.Edu
caEthos ) que tem como objetivo contribuir para a reeducação das sociabilidades
étnico-raciais, colaborando, em um só tempo para a autoidentificação, o
reconhecimento, a valorização étnico-racial na promoção das relações étnico-raciais
e o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira, indígena e cigana a partir
de metodologia da pesquisa-ação, nas contribuições teórico-metodológicas de
Thiollent (2011). Descreve as oito fases do EducaEthos e como seus conteúdos
podem atuar na implementação das Leis n.o 10.639/03 e n.o 11.645/08, que atendem
às orientações da Lei de Diretrizes e Bases n.º 9.394/96, através do reconhecimento
das singularidades e das particularidades étnico-culturais, bem como das
desigualdades e das discriminações com as minorias. Apresenta o ambiente integrado
de desenvolvimento escolhido para criar aplicações para dispositivos mobile, a
plataforma do Google, o App Inventor, com sistema operacional Android e totalmente
gratuito e de fácil acesso e uso. Evidencia a importância da introdução do debate das
relações étnico-raciais nessas tecnologias e de sua utilização de forma mais
contundente em prol do combate e desconstrução do racismo e do preconceito,
especialmente, no meio escolar.
Palavras-chave: Educação. Ensino. Relações Étnico-Raciais. Tecnologia.
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An educational app for the re-education of ethnic-racial sociability:
EducaEthos

ABSTRACT
This text presents part of the research that made possible the creation of the
educational
app
EDUCAETHOS
(available
at
the
link
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_soares_developers.Edu
caEthos ) that aims to contribute to the re-education of ethnic-racial sociability,
collaborating, in a single step towards self-identification, recognition, ethnic-racial
valorization in the promotion of ethnic-racial relations and the teaching of African, AfroBrazilian, indigenous and Gypsy history and culture to based on action research
methodology, in Thiollent's theoretical-methodological contributions (2011). It
describes the eight phases of EducaEthos and how their contents can act in the
implementation of Laws 10.639 / 03 and 11.645 / 08, which comply with the guidelines
of the Law of Directives and Bases No. 9.394 / 96, through the recognition of
singularities and characteristics. ethnic-cultural particularities, as well as inequalities
and discrimination against minorities. It presents the integrated development
environment chosen to create applications for mobile devices, the Google platform, the
App Inventor, with Android operating system and totally free and easy to access and
use. It highlights the importance of introducing the debate on ethnic-racial relations in
these technologies and their use in a more forceful way in favor of combating and
deconstructing racism and prejudice, especially in the school environment.
Keywords: Education. Teaching. Ethnic-Racial Relations. Technology.

Introdução

O

EducaEthos

(disponível

em

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_soares_developers.Edu
caEthos) é um aplicativo educacional que tem como objetivo contribuir para a
reeducação das sociabilidades étnico-raciais e colaborar para a autoidentificação, o
reconhecimento e a valorização étnico-racial na promoção das relações étnico-raciais
e o ensino da história e da cultura africana, afro-brasileira, indígena e cigana.
A pesquisa que possibilitou sua criação nasceu do reconhecimento das
desigualdades e discriminações no espaço escolar e na vivência com um número
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expressivo de jovens e adultos que possuem singularidades e características étnicoculturais. Existe na sociedade a necessidade de se abrir a discussão e problematizar
o reconhecimento das diferenças como promoção da igualdade, de elucidar a
existência do racismo e de como a negamos, identificar formas de superá-la. Acreditase que só há possibilidade de transformação e mudança quando se percebem a
necessidade dessa modificação e identificam-se como sujeitos singulares, diferentes,
porém iguais.
O EducaEthos, enquanto aplicativo educacional, se propõe a ser um recurso
para a promoção do acesso aos temas e questões sobre as relações étnico-raciais
em um contexto amplamente marcado pela era da informação, da hiperconectividade
e da interação social, uma vez que a rapidez, a falta de tempo e as distâncias físicas
prejudicam essa interação, e as trocas se esgotam. O app almeja propiciar diálogo e
integração sem perder de vista o foco do momento, que são os meios midiáticos de
comunicação e informação.
Esse produto didático ambiciona sensibilizar pessoas em relação à temática,
contribuindo na construção de sua identidade, na denúncia da invisibilidade da
população negra, indígena e cigana na história do país, no reconhecimento e na
valorização de sua cultura, orientando o leitor-participante ‘treinar’ o seu olhar e a sua
consciência crítica para ações preconceituosas através dos questionamentos
analíticos e apresentações das imagens-situação em um processo de descolonização
do pensamento.

Aspectos gerais que fundamentam o estudo

A necessidade do reconhecimento das diferenças e a adoção de estratégias
que potencializem a promoção da igualdade no combate ao racismo e às práticas
correlatas de preconceitos, são essenciais a compreensão de aspectos significativos,
por exemplo, os preconizados na legislação sobre essa questão, bem como o uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação como possibilidade de contribuir nos
processos de autoidentificação e reeducação das relações étnico-raciais.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, revisada e modificada em
decorrência das reivindicações históricas e políticas dos movimentos negros e sociais,
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em seu Artigo 26-A diz que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afrobrasileira e indígena e, também, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, que o currículo
da Educação Básica encontra subsídio legal para contribuir na minimização dos
impactos causados pelas desigualdades socioculturais e históricas imputadas a uma
parcela significativa da população brasileira.
É nesse contexto que a escola e a universidade exercem fundamentais e
importantes funções no que se refere a produção de conhecimento, discussão de
direitos e deveres políticos, e também uma descoberta sobre si, para e pelos sujeitos
ali presentes, contribuindo de alguma maneira para que cada indivíduo, no seu tempo
e compreensão existencial, movimente-se em uma sociedade desejada, livre de
preconceitos, intolerâncias e práticas discursivas e/ou físicas de discriminação racial.
Como instituições formais de ensino, elas podem nos fornecer pistas que nos
proporcionem problematizar e diminuir as ocorrências de práticas e abordagens
racistas, além da possibilidade de construir estratégias para promover a reeducação
das relações étnico-raciais tal como preconizado nos documentos orientadores da
educação brasileira.
Considerando que se estão imersos na era da informação, da interação, da
hiperconectividade, e as redes sociais se configuram como uma poderosa linguagem
que possibilita o alcance e o atravessamento cultural imensurável, o desenvolvimento
de softwares e de aplicativos mobile pode ser uma das ferramentas viabilizadoras da
integração entre essas leis antirracistas e a tecnologia para que tanto a escola quanto
a universidade implementem em seus currículos outras epistemologias e cuidados
que contemplem a diferença e a diversidade. O não reconhecimento e a utilização das
tecnologias como linguagem podem colocar a escola, o(a)s professore(a)s e o(a)s
estudantes em uma relação desconexa e atemporal.
Por outro lado, o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação pode
contribuir na efetivação da garantia de direitos e nos processos de autoidentificação e
reeducação das relações étnico-raciais e possibilitar a construção de um sentimento
de pertencimento e valorização de suas identidades socioculturais, entendendo que
“[...] um mesmo indivíduo, um mesmo ator coletivo pode possuir muitas identidades.
Essa pluralidade de identidades pode engendrar tensões e contradições, tanto na
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imagem que o indivíduo tem de si como na sua ação na sociedade” (RAMOS, 2003,
p. 41).
Dessa forma, a presente pesquisa objetiva sensibilizar no sentido de favorecer
que outros olhares sejam lançados sobre o currículo escolar e sua prática de
emancipação dos sujeitos, quer negros, indígenas, ciganos ou demais minorias
socioculturais nela inserida. Nesse sentido, o app educacional EducaEthos se
concebe como um aplicativo que, enquanto se diverte, o navegante se constitui como
leitor-participante, protagonista dos seus processos de construção de identidade, ação
que tem como propósito minimizar os impactos da herança colonizadora de
coisificação cultural.
Acredita-se, assim, que as tecnologias digitais, para além do seu caráter
inovador, são capazes de colaborar, eficazmente, enquanto linguagem para promover
a reeducação das relações de sociabilidades culturais.

O campo e os participantes da pesquisa

O campo para desenvolvimento desta pesquisa elegeu um espaço de
aprendizagem escolar pertence à rede estadual baiana que oferece o Ensino Médio,
última etapa da Educação Básica com clientela oriunda da periferia, dos distritos, dos
povoados e da aldeia indígena Pataxó XXXXX, configurando uma clientela
heterogênea que coaduna com o perfil étnico e social deste estudo. Os participantes
do estudo são os sujeitos do turno diurno, jovens entre 14 a 19 anos, distribuídos em
nove turmas, e também, professores de diferentes áreas e disciplinas, gestores e
auxiliares administrativos.

A pesquisa-ação

Os passos da metodologia da pesquisa foram tomados com base na pesquisaação, aproximando-se das questões teórico-metodológicas apresentadas por
Thiollent (2011), Tanajura e Bezerra (2015), para estes essa metodologia se converte
em uma “ação deliberada de transformação de realidades, trazendo em seu
arcabouço uma dupla proposta como objetivo: a transformação da realidade
investigada e a produção do conhecimento” (TANAJURA; BEZERRA, 2015, p. 11).
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Sobre a proposta de transformação e a produção do conhecimento, considera que “a
função política da pesquisa-ação é intimamente relacionada com o tipo de ação
proposta e os atores considerados. A pesquisa está valorativamente inserida numa
política de transformação” (THIOLLENT, 1986, p. 43).
Desse modo, o aplicativo EducaEthos tem sua formação a partir da parceria
estabelecida com a comunidade-escolar, porque “os pesquisadores e os participantes
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou
participativo” (p. 14) em uma proposta de ação política na medida em que interfere e
colabora para que políticas educacionais presentes no Projeto Político Pedagógico e
do seu universo de atuação sejam revistas e reestruturadas a partir do cumprimento
das leis antirracistas n.o 10.639/03 e n.o 11.645/08.
O

protagonismo

dos

participantes

nessa

metodologia

através

das

colaborações, da produção de dados e dos conteúdos possibilitou o processo pelo
qual a pesquisa alcançasse seus resultados, pois “[...] a pesquisa-ação não é
constituída apenas pela ação ou pela participação. Com ela é necessário produzir
conhecimentos, adquirir experiências, contribuir para a discussão ou fazer avançar o
debate acerca das questões abordadas” (THIOLLENT, 2011, p. 28).
Além disso, o grupo da pesquisa se destacou com a pertinência das
discussões, possibilitando que o aplicativo contemplasse diversas vozes e tivesse um
conteúdo condizente a muitos sujeitos. Muitas dessas ideias discutidas, nos
encontros, embasaram as temáticas, sendo registradas e expostas através das
questões apresentadas nas fases do app.
A partir desses caminhos e das possibilidades apresentadas pela pesquisaação, trabalhou-se com a metodologia do grupo de discussão (GD) como prática
grupal de pesquisa qualitativa, enquanto instrumento de pesquisa para seleção,
construção dos conteúdos presentes no aplicativo desenvolvido. Nessa perspectiva
do ponto de vista metodológico, utilizou-se como estratégias: i) observação através
da técnica de instrumento de observação sistêmica direta-participante e nãoparticipante; ii) seminários temáticos na comunidade escolar e sociedade civil e iii)
criação de grupos de discussão e estudos com professores, estudantes e demais
membros da comunidade escolar.
No tocante às técnicas de instrumento de observação sistêmica foram diretaparticipante e não-participante, realizou-se pesquisa empírica, com recolhimento de
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observações e questionamentos individuais escritos, em blocos de notas sobre os
temas trazidos nos seminários após cada encontro, assim como relatos orais. Quanto
aos procedimentos técnicos, além dos seminários e encontros, fez-se uso de revisão
bibliográfica para fundamentação teórica relevante ao tema, buscando embasar a
pesquisa e seus resultados. Nas questões técnicas de desenvolvimento de tecnologia
mobile, teve-se a colaboração e o apoio de um técnico em Tecnologia da Informação,
Comunicação e Design Gráfico, João Marcos de Jesus Soares.
Em síntese, a pesquisa-ação, baseada na metodologia do grupo de discussão,
teve como formato encontros e seminários possibilitando a criação participativa do
aplicativo EducaEthos.

O Produto da Pesquisa: EducaEthos (sua identidade)

Com a perspectiva transformadora do uso de softwares na educação e como
prática introdutória do uso das novas mídias e tecnologias nos processos de ensinoaprendizagem na reeducação das relações entre negros, indígenas, ciganos e
brancos, apresenta-se o uso de uma determinada ferramenta-aplicativo, o
EducaEthos, tipo de programa computacional utilizado em diferentes e vários
dispositivos, sendo ele móvel, tais como, tablets e smartphones.
Atualmente, o uso de aplicativos é muito comum. Sua aplicabilidade conecta os
seus usuários a um mundo de possibilidades, sendo possível utilizá-los em modo online ou off-line, de uso genérico, individual, grupal, modelado sob medida ou
abrangente em seu público. Frequentemente, como abreviação usa-se app, redução
do nome em inglês application, designando essa ferramenta como aplicativo móvel,
mobile ou para celular. É um tipo de mecanismo lógico, disponível em lojas virtuais
como Play Store (loja virtual de aplicativos para celulares e smartphones da Google
Play Store) e App Store (loja virtual de aplicativos, programas e equipamentos da
Apple), encontrando-se, em sua maioria, gratuitamente para baixá-lo ou utilizá-lo.
O EducaEthos é distribuído pela Play Store, visto que, inicialmente, é
operacionalizado apenas com o sistema Android “sistema operacional móvel do
Google e, atualmente, é líder mundial nesse segmento; [...] poderoso e flexível, de
código-aberto” (LECHETA, 2015, p. 25). No mundo tecnológico atual, o Android é o
sistema operacional móvel mais usado e acessível a diversas plataformas, tais como:
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tablets, smartphones, TV (Google TV), relógios (Android Wear), óculos (Google
Glass), carro (Android Auto) etc.
A alternativa de mobilidade é uma das questões que faz com que o aplicativo
tenha tanta importância no meio digital, visto que a caraterística mobile vem
impulsionando o mundo, o celular e o tablet com suas ferramentas, novos dispositivos
e suportes que já são inseparáveis da vida do homem moderno. Segundo Lemos
(2005, p. 4), “a era da conexão é a era da mobilidade”, e define mobilidade “[...] como
o movimento do corpo entre espaços, entre localidades, entre espaços privados e
públicos” (p. 3).
Os aplicativos, como um dos integrantes da tecnologia móvel, são largamente
utilizados

por

grandes

empresas

e

corporações,

espaços

administrativos,

instrucionais, recreativos, culturais e educativos. No caso específico da educação,
ocupa lugar de destaque nas inovações pedagógicas de apoio ao ensinoaprendizagem, nos cursos e formações em Educação a Distância (EAD), nos dados
estatísticos, entre outros. O Android, por possuir uma plataforma flexível, livre e com
código aberto faculta a customização e a inovação do produto a ser produzido pelo
internauta, além de facilitar a criação de novos softwares, a partir de seu sistema
operacional.
Essas informações respaldam o entendimento sobre as linguagens midiáticas
e as necessidades de multiletramentos como habilidades e competências para o uso
das ferramentas que se encontram presentes nas TIC’s, uma vez que a Nova Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica apresenta entre as dez
competências gerais que devem ser integradas aos componentes curriculares a da
cultura digital, que se propõe ir além de propiciar utilização do competente das
tecnologias digitais, como também oportunizar a compreensão e a criação dessas,
observando-se a criticidade, a significância e a ética.
Atualmente, é possível visualizar como o uso da internet facilita a vida das
pessoas em vários aspectos e está presente em seu cotidiano. No contexto escolar,
observa-se como o uso pedagógico de ferramentas digitais tem se destacado e as
novas mídias se apresentam positivamente como recurso tecnológico de ponta
(LÉVY, 2012).
Dessa forma, o EducaEthos se posiciona como ferramenta na perspectiva do
uso de software e Tecnologia da Informação e Comunicação na educação para a
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elevação da autoestima do(a) estudante por meio da promoção da igualdade racial,
de ações expressivas e positivas quanto ao ensino da história e cultura africana, afrobrasileira, indígena e cigana. O aplicativo se propõe a repensar os velhos e os novos
caminhos políticos para uma educação equitativa, solidária, eficiente, digna para todos
e todas; desafiar o(a) usuário(a), o(a) estudante que ao exercer interatividade com o
programa

tenha

autonomia

e

seja

protagonista

de

suas

aprendizagens,

especialmente, nos processos de construção identitária, em que questione, tome
decisões, faça escolhas, construa pontes, analise e critique atitudes, conceitos e
situações. Com esse app, espera-se proporcionar nova dinâmica nos processos de
ensinar e aprender, provocando o desenvolvimento de novas competências e
habilidades para novas posturas atitudinais.
Ao usar esse app, almeja-se educar a partir de inferências baseadas nas
informações abstraídas em cada discussão presente nas fases, que integram sua
estrutura, provocando interatividade dialógica e culminância na participação ativa e
responsiva, bem como a ação de análise e de crítica ao gerar circulação de
conhecimento.
Em relação à estrutura, o app EducaEthos foi produzido a partir da plataforma
App Inventor (Disponível em: http://appinventor.mit.edu/explore/. Acesso em: 21 jan.
2019), ferramenta tecnológica digital, visual e gratuita, software web de
desenvolvimento da Google que possibilita, empregando um navegador da web,
montar aplicações para o sistema operacional Android e pode ser instalado em
qualquer dispositivo que o possua como sistema operacional.
Segundo o documento da própria plataforma, o App Inventor é um editor de
fácil usabilidade. Possui elementos necessários para desenvolver os mais diversos
programas com simples e rápidas ações de clicar e arrastar quando os elementos são
montados na tela das interfaces, dispensando maiores conhecimentos de
programação e design. O site App Inventor Mit apresenta experiências e informações
concretas, inclusive, através dele qualquer internauta pode iniciar o seu aplicativo.
Nessa página, é possível visualizar indicações de instruções iniciais, tutoriais com guia
passo a passo e todas as informações necessárias; apresenta o código do App
Inventor, clicando nele, o internauta tem acesso direto aos principais desenvolvedores
da plataforma que, a título de informação, possui atualmente (refere-se a setembro de
2018; a informação é mensal) um total de 640.8k (na linguagem digital a letra k
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equivale a mil) de usuários ativos, 6.8m (M: equivale a milhões) de usuários
registrados, 24.0m de aplicativos em construção, presentes em 195 países.
Nessa plataforma, o que mais chama a atenção é a forma visual e intuitiva com
que apresenta seu ambiente de programação. No site, é possível conhecer todas as
estruturas e funcionalidades de forma rápida e de fácil compreensão. Os
organizadores criaram um tutorial em que qualquer usuário se torna capaz de
operacionalizar e criar um aplicativo (de baixa complexidade) em menos de uma hora,
por isso o Mit App Inventor é uma ferramenta que desburocratiza, democratiza e
facilita o desenvolvimento e a criação de aplicativos. Com um tipo de programação
em blocos tipo Lego (espécie de brinquedo), simplifica as criações de aplicativos do
mais simples ao mais complexo, em um tempo menor que levaria com aplicações em
ambientes tradicionais.
Essas informações inspiram a não somente construir aplicativos a partir do App
Inventor, mas também a ousar em discutir as possibilidades de introduzir no currículo
dos estudantes da Educação Básica, a construção de aplicativos interativos
educacionais como ferramenta e recurso para as discussões, dentre outras propostas,
das relações étnico-raciais dentro e fora da escola.
Apresenta novas maneiras de aprendizagens essenciais estabelecidas na
BNCC e que fazem parte das necessidades de inclusão digital não só dos educandos,
mas de uma grande parcela da população de um modo geral. Desse modo, criar
aplicativos e aprender sobre computação e TIC’s têm sido, de acordo com os dados
da plataforma em questão, a ação de mais de “400.000 usuários ativos mensais
exclusivos provenientes de 195 países, que criam quase 22 milhões de aplicativos”
(MIT APP INVENTOR, p. 3/3) (Disponível em: http://appinventor.mit.edu/explore/.
Acesso em: 21 jan. 2019). Então, por que não acreditar que seja possível aplicar essas
estratégias e ferramentas digitais na visibilidade e desconstrução do racismo e do
preconceito?
Incluir novas tecnologias e recursos midiáticos, ou seja, uma cultura digital
como agente de comunicação e informação tem sido uma constante preocupação por
parte dos professores, secretários e gestores da Educação Básica, pois faz parte do
mundo e da vida de seus estudantes. Segundo Moran, Masetto e Behrens (2013, p.
106), “os recursos informatizados estão disponíveis, mas dependem de projetos
educativos que levem à aprendizagem e que possibilitem o desenvolvimento do
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espírito crítico e de atividades criativas”.
Coadunando com essas proposições, a estrutura do aplicativo no projeto de
pesquisa se configura através de fases, sendo que cada uma oferece ao usuário a
possibilidade de navegar de forma aleatória pelas diversas temáticas e tópicos,
podendo ainda interagir, dar respostas a questionamentos e afirmativas, leituras de
temas específicos, informações, história e cultura de diversas etnias, clicando também
em links que redirecionam para experiências com vídeos, músicas, documentários,
animações etc., presentes nas nuvens do mundo virtual, o ciberespaço.
Cada uma das fases que compõe o aplicativo está organizada a partir de uma
produção textual baseada por situações sociais de interação com o grupo de
discussão que contribuiu de forma oral e escrita para a constituição dos enunciados;
pesquisa bibliográfica e revisão de literatura realizadas pela pesquisadora; conteúdos
temáticos provenientes dos estudos nos componentes curriculares da UFSB;
assuntos e temas relevantes abordados nos encontros de formação; assim como, por
ação individual da pesquisadora, da seleção e da organização de elementos e
conteúdos da web importantes para o estudo e o ensino das relações étnico-raciais,
buscando uma perspectiva na construção textual, gráfica e elementos com estrutura
própria da linguagem midiática usual.
A sequência dos textos apresentados, em cada interface do app, foi organizada
com o objetivo de envolver o usuário, atraindo-o, na informação e comunicação
exposta, possibilitando interação e produção de conhecimento e sua ressignificação,
bem como reflexão a partir de análise crítica da situação comunicacional descrita e/ou
proporcionada.
A interação com os elementos textuais (multimodais, multissemióticos,
multiculturais) numa abordagem de multiletramentos buscou atender aos anseios e
necessidades dos participantes do grupo de discussão, configurando-se na referência
etária e de vivência para a construção do conteúdo presente no app, visto que
trabalhar com multiletramentos pode ou não envolver (normalmente
envolverá) o uso de novas tecnologias de comunicação e de informação
(“novos letramentos”), mas caracteriza-se como um trabalho que parte das
culturas de referência do alunado (popular, local, de massa) e de gêneros,
mídias e linguagens por eles conhecidos, para buscar um enfoque crítico,
pluralista, ético e democrático – que envolva a agência – de outros
letramentos, valorizados (como é o caso dos trabalhos com hiper e
nanocontos) [...] (ROJO; MOURA, 2012, p. 8, grifos dos autores).
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Para

esses

autores,

ao

destacar

a

importância

pedagógica

dos

multiletramentos, chama a atenção sobre sua relevância na disseminação e
democratização do ensino e que este é problema político. Sendo assim, implementar
as Leis n.o 10.639/03, n.o 11.645/08 e a resolução nº 3, de 16 de maio de 2012, MEC,
em favor dos povos itinerantes, utilizando ferramentas tecnológicas com textos
multimodais e multissemióticos numa perspectiva de multiletramentos são pertinentes
para ampliar, incluir e democratizar esses conhecimentos e a obrigatoriedade imposta,
pois
a educação não pode continuar um privilégio de poucos. É preciso que as
políticas públicas potencializem a qualificação dos professores e professoras
para que de fato se possa superar a exclusão social e o insucesso escolar
por meio de práticas que considerem “o imbricamento entre cultura periférica
e os letramentos locais e globais dos alunos”, como “gerador de sentidos” e
aprendizagens (ROJO; MOURA, 2012, p. 94; grifos nossos).

Tecnologias, recursos midiáticos, linguagens e seus multiletramentos, suportes
e dispositivos inovadores, por si só, não serão suficientes para o combate ao
estranhamento interétnico e reconhecimento de toda a sua diversidade, pois é
inimaginável acreditar que consciência política racial, tão necessária nos processos
de autoidentificação, seja construída sem a participação, a reflexão, a integração e o
engajamento. Essa não nasce do nada, constrói-se a partir de elemento(s)
disparador(es) que aciona(m) o eu que antes era sentido, vivido, mas invisível e
ocultado pelo peso do racismo, pelo preconceito e pela discriminação empreendidos
na sociedade. Dessa forma, o EducaEthos se propõe a ser um desses elementos
mobilizadores para auxílio no reconhecimento identitário e na convivência social
saudável.

Fases e desenvolvimento operacional do aplicativo

Os conteúdos organizados nas diversas fases do EducaEthos foram
construídos e estruturados para que se adequem ao tipo de linguagem e de
comunicação pertinente a essa ferramenta. Em relação às fases que compõem o
aplicativo, foram pensadas ao longo do processo de estudo. Para além de uma
literatura sobre os estudos das relações étnico-raciais, analisou-se também o âmbito
das pesquisas e dos estudos sobre tecnologias para a apropriação do universo teórico
das TIC’s e dos aplicativos mobile. Essa ação possibilitou compreender e conhecer
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melhor não só o produto em si, mas os caminhos que o app poderia percorrer e os
tipos de impactos sociais possíveis, envolvendo a temática das relações étnicoraciais.
Quanto às especificidades do produto, ao acessar o aplicativo pela primeira vez
e realizar o download, esse fica hospedado no sistema do dispositivo e poderá ser
operado off-line em suas fases que não precisam estar conectadas à rede via links
(algumas fases do aplicativo só respondem aos comandos se estiverem conexão via
web). Em relação à estrutura física (os templates), estética e layout, após muitas
pesquisas e tentativas em aplicações diversas, como PowerPoint e outras, descobriuse na própria web o Canva (Disponível em: https://about.canva.com/pt_br/. Acesso
em: 20 mai. 2019.), plataforma que possibilita criar designs e editar imagens
“profissionais” de forma prática e descomplicada, arrastando e soltando elementos.
Esse possui tutorial simples e de fácil entendimento, artigos e recursos que facilitam
alcançar os objetivos propostos, até mesmo, por usuários inexperientes em design.
O aplicativo possui interfaces indicativas de temáticas como a capa, o menu e
as subcapas, que, em linguagem computacional, recebem o nome de splash.

Figura 1 – Capa do EducaEthos

Figura 2 - Contracapa do EducaEthos

E o menu possui diretório para cada uma das oito fases a serem acessadas,
bastando para isso apenas um clique.
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Figura 3 - Menu principal

Figura 4 - Introdução à fase questionário

Na base inferior do menu tem dois ícones. Um, indicativo de som conforme
pode-se observar na Figura 3. Ao ser acionado se ouve o som percussivo de
tambores. O outro, redireciona para a exposição dos créditos do app. As fases do
EducaEthos são: i) Quiz Identitário; ii) Você Sabia?; iii) Verdade X Mentira; iv) Tome
Nota; v) Quem Sou Eu?; vi) Autoavaliação; vii) Empoderamento; viii) Certificação.
O

Quiz

Identitário

se

destina

a

realização

de

diagnóstico/autoidentificação/identidade étnico-racial, gênero e religião.
Ao adentrar nessa fase, tem um áudio de boas-vindas e um informativo para
melhor desempenho nas ações e usabilidade do app juntamente a uma caixa de
diálogo que convida o usuário a se identificar nominalmente. Após a ação de
autoidentificação, inicia-se o questionário com respostas de múltipla escolha. A cada
resposta do usuário, a discussão sobre a temática é apresentada, podendo ele
concordar ou discordar. Em seguida, apresenta conceitos, proposições ou refuta-se
possíveis escolhas de respostas, provocando discussões em uma caixa de texto
gerada no final da questão. Terminando, começa outra questão com o mesmo modelo
de ação até terminar a fase de Quiz Identitário.
Na fase Você Sabia? Pequenos textos são disponibilizados para informar,
comunicar e educar, a partir de conteúdo, com conceitos específicos, propondo
visibilizar negros, indígenas e ciganos, respeito e formação em relações étnico-raciais.
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Figura 5 - Capa introdutória da fase Você Sabia?

Figura 6 - Capa introdutória da fase
Verdade X Mentira

As fases Verdade X Mentira, Tome Nota e Quem Sou Eu? foram elaboradas a
partir da escrita de biografias e textos que retratam a contribuição de histórias afrobrasileiras, indígenas e cigana para a construção da cultura plural brasileira, seu
cotidiano, seus modos de ser e viver.

Figura 7 - Capa introdutória da fase Tome Nota

Figura 8 - Capa introdutória da fase
Quem Sou Eu?

A fase Empoderamento propõe experienciar atividades de conhecimento,
reconhecimento, de autovalorização e senso de pertencimento através de vídeos,
documentários, textos, imagens, reportagens, disposição de diversos sites e blogs
em um processo de uso de links (quando on-line), criando hipertexto.
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Figura 9 - Capa introdutória da fase
Empoderamento

Figura 10 - Capa introdutória
da fase Autoavaliação

A fase da Autoavaliação se destina a contribuir para que o internauta repense
alguns

conceitos,

inclusive,

aprofundando-os.

Objetiva

avaliar

se

a

formação/mobilização proporcionada pelo aplicativo promoveu mudança nos modos
de se autoidentificar e como compreende os processos históricos dos preconceitos
existentes em nossa sociedade e, muitas vezes, sentidos na própria pele.
Na fase da Certificação, o participante irá preencher um pequeno formulário
com alguns dados e na sequência será emitido um certificado digital. Ao preencher o
formulário, clicando em gerar certificado, terá a imagem em PDF para ser impresso
direcionado automaticamente para o e-mail informado no formulário preenchido. O
certificado é registrado em tempo real, com data do dia da certificação, nome do
usuário e seu conceito escolhido.

121

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

Figuras 12 - Modelo do Certificado gerado
Figuras 11 - Capa da fase Certificação

Essa fase tem o propósito de provocar o(a) usuário(a) a repensar seu percurso
de formação durante a usabilidade do EducaEthos e possibilita a retomada das fases
caso queira revisar e aprofundar suas aprendizagens, bem como perceber e entender
que, na avaliação do app, não existe o erro, mas a condição de rever conceitos e,
assim, possa internalizar, divulgar, readaptar e/ou ressignificar.
Para cada fase desenvolvida no app, os mesmos conteúdos (temas) foram
discutidos, porém com abordagem diferente, utilização de vários recursos e
interatividades diversas, mas sempre com a perspectiva de desmitificação de
estereótipos, desconstrução do racismo e do preconceito, internalização de conceitos
básicos para a reeducação das sociabilidades étnico-raciais.
Quanto às questões técnicas a serem observadas na constituição do material
das fases, foi preciso recorrer a algumas literaturas específicas, tais como: Engenharia
de software, de Sommerville (2011); Engenharia de software: uma abordagem
profissional, de Pressman e Maxim (2016); artigos acadêmicos e informacionais
pesquisados na própria web, além do site do Android, o “developer.android.com”
também disponível na rede. Para esses autores, os requisitos funcionais e de padrões
de desenvolvimento de um software podem ser declarados de forma explícita e
documentados, desse modo, na construção das fases do EducaEthos, houve uma
preocupação em observar esses requisitos recomendados.
Na construção de algumas fases, tentou-se criar um ambiente integrado com
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as pesquisas em rede, ao mesmo tempo em que livros físicos são apresentados como
possibilidade de pesquisa e aprendizagem (especificamente a fase Autoavaliação),
diversos recursos midiáticos, como outros sites, blogs, vídeos dispostos na rede etc.
Na construção do app, não se pode esquecer que existe uma variedade de
produtos tecnológicos e, sendo ele qual for, um fator preponderante é a interação com
o ser humano e para que essa relação aconteça de forma mais simples em relação
ao aplicativo móvel é necessário que as suas interfaces sejam comunicacionais com
o usuário, definindo o modo de interação e como navegar.
No desenvolvimento do EducaEthos, fez-se a opção por uma interface de
simples manejo. Infelizmente, para algumas especificidades de deficiências físicas,
como auditivas e visuais, não há um atendimento específico no projeto, visto que sua
plataforma (gratuita e sem muitos recursos de programação) não garante tais ações
e até que fosse possível suportar esse tipo de aplicação em sua estrutura, no tocante
ao material e ao financeiro seria inviável, pois as aplicações para a acessibilidade
ainda têm custo alto.
Considerou-se que, na atualidade, a sociedade está mais aberta e busca novos
caminhos de inclusão social da pessoa com deficiência. Seria precioso para o
EducaEthos acolher todos os indivíduos e reconhecer a diversidade, seja ela qual for,
sabe-se que os avanços tecnológicos na área das TIC’s dispõem de um novo tempo
para o fazer pedagógico e novas possibilidades de aprendizagens, trazendo e
agregando o conceito da “Tecnologia Assistiva”, que apesar do termo ser ‘novo’ já se
faz presente na vida daqueles que possuem necessidades especiais e usam recursos
diversos para melhorar sua mobilidade e autonomia.
As fases do EducaEthos que se constituíram de forma consciente e
responsável, primando-se por sua qualidade enquanto instrumento e ferramenta, além
de sua habilitação para fins educacionais, formativos, suscitador de debates e
reflexões quanto às sociabilidades e às vivências com a diversidade. Entretanto, é a
partir do reconhecimento das particularidades que se apropriou de conhecimentos que
embasaram a construção lógica do aplicativo, coadunando com o tempo e a
velocidade das transformações na sociedade e na própria forma de educar, de ser e
de viver dos educandos.
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Considerações Finais

É constitucional e institucional estatutário a obrigatoriedade e o direito à
educação, pois, assim, possibilita a introdução de homens, mulheres, cidadãos do
país, no mundo cultural e tecnológico, mais precisamente, no universo digital.
Atualmente, já é possível ver algumas experiências pedagógicas interessantes
de promoção da igualdade, evidência e debate sobre o racismo, o preconceito e a
discriminação racial no contexto escolar, porém, o que se percebe, são experiências
pontuais, estereotipadas, por vezes, desrespeitosas.
Nos estudos, também percebeu-se que, no espaço das tecnologias, há pouco
estudo desenvolvido que busca contemplar (de maneira especial) a temática étnica e
suas implicações na garantia de direitos constitucionais e democráticos, além de
humanizatórios, perpetuando sua condição, mais uma vez, excluída do arcabouço
tecnológico-científico, inclusive, essa questão dificultou muito o nosso trabalho, visto
que não se tinha referências no campo das aplicações digitais para a educação das
relações étnico-raciais.
Dessa forma, concluiu-se que além do EducaEthos ser uma ferramenta digital
que compatibiliza tecnologia alinhada com o gosto juvenil, atende às exigências
discursivas da BNCC e, principalmente, possibilita a introdução do debate étnico-racial
e formação nessa temática, e, também, se apresenta como possibilidade (e modelo)
para professores, estudantes e qualquer outra pessoa poder produzir seu próprio app,
em plataformas de desenvolvimento de aplicações em blocos de código, acessível e
fácil de manusear.
Em síntese, a socialização e a visibilização das culturas negra, indígena e
cigana para a valorização das identidades presentes na escola se deu a partir dos
encontros de formação e educação das relações étnico-raciais (seminários e
encontros de revisão e discussão), contemplando o universo da pesquisa com base
em temáticas e apresentações de conceitos relevantes ao entendimento da
importância de visibilizar e discutir sobre o racismo, o preconceito, a diversidade e a
urgência na implementação das Leis n.o 10.639/03 e n.o 11.645/08 e, a partir desse
contexto, foi construído um aplicativo que contemplasse essa discussão.
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Desse modo, o EducaEthos, ao ser lançado na rede, demanda investigação
dos seus resultados, seus acessos e participação, sua avaliação e suas necessidades
de aperfeiçoamento, revisão e atualização. Que ele possa, verdadeiramente, viabilizar
de forma democrática e inclusiva a difusão das questões étnicas, a luta e o anseio das
minorias e promova a humanização e a sensibilidade nos diversos olhares, bem como
atrair o gosto pela leitura e o deleite na formação para a igualdade racial. Enfim, que
seja significativo para estar em um mundo heterogêneo e sensível para mudanças,
contribuindo para formação de novos pensamentos, novos olhares.
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Resumo
Esse artigo apresenta algumas das discussões feitas na pesquisa de Mestrado de
mesmo nome do artigo, bem como o percurso metodológico desenvolvido e as
considerações a respeito da análise dos dados. Na investigação objetivou-se
compreender como aulas e atividades propostas por professores de sociologia do
ensino médio têm contribuído para o desenvolvimento de uma educação das relações
étnico-raciais, tendo por parâmetro a implementação a Lei 10639/03. Os sujeitos da
pesquisa são professores de sociologia em atividade na capital mineira e Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Fez-se uma revisão bibliográfica sobre a temática,
dentre as quais focaremos nesse artigo o debate sobre a relação histórica da
sociologia com as questões raciais. Em seguida obtivemos os dados a partir de um
questionário e entrevistas, que foram analisadas com referencial no método de
Análise de Conteúdo.
Palavras-chave: Ensino de Sociologia. Práticas Pedagógicas. Racismo.

Introdução
Nesse artigo apresentaremos algumas discussões feitas na pesquisa do curso
de Mestrado da autora, que objetivou compreender como as práticas pedagógicas dos
professores de sociologia estão contribuindo para uma educação das relações étnicoracial, uma vez que o racismo ainda se faz presente em nossa sociedade. Para tanto
fizemos uma revisão da literatura, aplicamos um questionário para vinte e quatro
professores e entrevistamos sete docentes. Apresentaremos os debates que
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envolvem o campo da sociologia e ensino de sociologia e a questão racial e as
considerações feitas na análise dos dados.
Os jovens que estudam em escolas estaduais situadas na periferia de Belo
Horizonte e região metropolitana vivem, em sua maioria, em condições
socioeconômicas desfavoráveis e vivenciam diversas formas de preconceito,
incluindo o racismo. As consequências dessa realidade estão presentes no cotidiano
desses jovens, assim como por diversas vezes são reforçadas por ações
preconceituosas dentro da própria escola. Ter condições para confrontar essas
situações e dialogar com os jovens sobre essa temática, de forma a combater o
racismo, a fortalecer a identidade negra, a reconhecer a história e cultura do povo
negro, torna-se um grande desafio profissional para o professor de sociologia.
As discriminações ocorrem entre os próprios colegas, ou são manifestadas por
professores e equipes pedagógicas, bem como estão implícitas em currículos e
práticas que perpetuam referências à inclusão precária do negro em nossa história e
não enfrentam o racismo. Essas práticas não são exclusivas do espaço escolar e
indicam que o que ocorre no interior da instituição escolar é uma reprodução das
desigualdades existentes na sociedade. Entretanto, sendo a escola uma instituição de
formação e lugar onde possíveis transformações podem intervir nessa realidade,
sustenta-se que uma educação que busque uma formação humana tem o
compromisso ético de assumir a luta antirracista como um valor a orientar práticas
pedagógicas, assim como a sociologia, enquanto uma disciplina que visa à
compreensão da realidade social, tem um papel fulcral nessa construção.
Este contexto nos leva a questionar sobre o papel do ensino de sociologia no
ensino médio para a construção de relações fundadas no respeito e o reconhecimento
da diferença enquanto constitutiva da formação da identidade de si e dos outros. Neste
aspecto, faz-se necessário um repensar constante sobre como as práticas
pedagógicas dos professores e professoras de sociologia abordam, ou não, saberes
e aprendizagens, atitudes e reflexões para uma educação das relações étnico-raciais,
tendo como referência a implementação da Lei 10639/03.
A aprovação da Lei 10.639/03 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
instituindo a obrigatoriedade do ensino da História da África e Cultura da Afrobrasileira nos currículos da educação básica das instituições escolares brasileiras,
bem como na formação de professores. De acordo com Nilma Lino Gomes (2012),
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essa lei é uma conquista do Movimento Negro de nosso país, que luta cotidianamente
para mudar a realidade enfrentada pelo povo negro em nossa sociedade.
Para Gomes (2012) descolonizar os currículos é um desafio para a escola e
que deve ser encampado uma vez que um currículo que não dialoga com a realidade
social vivida pelos jovens, que não se propõe a enfrentar as violências produzidas
pelo racismo, que não forma professores e professoras reflexivos, que não
compreende que é necessário escutar a história que até agora foi invisibilizada e
negada, não estará descolonizando os saberes. Para a autora a Lei 10639/03 é uma
mudança estrutural, que se propõe a construir uma educação antirracista, e afirma:
Nesse sentido, mais do que a efetivação política de uma antiga
reivindicação do Movimento Negro para a educação, a Lei nº
10.639/03, o parecer CNE/CP 03/2004 e a resolução CNE/CP 01/2004
e os desdobramentos deles advindos nos processos de formação de
professores/as, na pesquisa acadêmica, na produção de material
didático, na literatura, entre outros, deverão ser considerados como
mais um passo no processo de descolonização do currículo. (Gomes,
2012, p. 107)

De acordo com o último censo do IBGE (2010), entre os 10% mais pobres,
aproximadamente 74% são pretos e pardos. No mercado de trabalho, pretos e pardos
são em maior proporção empregados sem carteira - pretos 17,4%; pardos 18,9%. Na
educação, embora tenha havido uma redução na taxa de analfabetismo, de acordo
com o IPEA, entre os autodeclarados negros 11,5% são analfabetos e entre os
brancos 5,2%. No acesso ao curso superior o abismo também é evidente, modificado
ligeiramente depois da implantação de políticas de ações afirmativas nas
universidades públicas.
Essa desigualdade se manifesta na instituição escolar, sendo que um dos
propósitos da lei 10.639/03 consiste em contribuir para modificar esse quadro social.
Com isso, é preciso que professores e equipes pedagógicas das instituições de ensino
compreendam a importância dessa medida de modo a transpor os elementos da lei
para as suas práticas dentro da sala de aula. O ensino da sociologia também é
responsável por transformar essa realidade, seja por motivo da lei, pelas orientações
de sua disciplina, ou por sua história enquanto campo teórico na sociedade brasileira,
que se estruturou, principalmente, a partir de estudos das relações étnico-raciais. O
Currículo Básico Comum de Minas Gerais, em seu Eixo Temático 3, no Tópico 1 indica
o estudo de: “Raça e seus efeitos sobre desigualdade e discriminação racial no Brasil;
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Raça e mobilidade social. ” (CBC, 2010, pg.22). Assim como a sociologia brasileira
tem sua história marcada pelos estudos étnico-raciais.
A partir dessa breve contextualização, sustenta-se a relevância de analisarmos
criticamente as práticas pedagógicas em aulas de sociologia de alguns professores
de ensino médio de Belo Horizonte e região metropolitana. Toma-se como ponto de
partida o conteúdo das diretrizes e orientações derivadas da aprovação da Lei
10639/03, sendo fundamental a discussão e efetivação do combate às desigualdades
raciais no âmbito escolar e o incentivo à construção de identidade negra por parte de
jovens inseridos nessa etapa da educação básica.

1. Sociologia brasileira, ensino de sociologia e a questão racial.
No dia 26 de abril de 2019, o então Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, publicou
em sua conta oficial do Twitter (forma pela qual informa suas ações) que irá retirar
verbas das universidades públicas, em especial dos cursos de sociologia e filosofia,
alegando que irá focar em cursos que dão retorno imediato, como veterinária,
engenharia e medicina. Esta ofensiva de Bolsonaro às humanidades e à educação
em geral representa uma repulsa à importância da sociologia e filosofia para a
sociedade, bem como evidencia sua tática de suprimir tudo aquilo que fomente o
pensamento crítico.
Na busca pela compreensão da realidade social, a sociologia já sofreu inúmeros
ataques, seja enquanto ciência, seja enquanto disciplina no ensino médio. Ao propor
uma análise crítica da sociedade e suas desigualdades, as humanidades contribuem
para o combate ao conservadorismo, às ideias reacionárias e às posturas que
desconsideram a diversidade e pluralidade de perspectivas.
Ao analisarmos a construção histórica dessa disciplina e da própria sociologia
brasileira, identificamos que elas já serviram para reprodução ou manutenção da ideia
dominante na sociedade, dos pensamentos que serviam ao poder dominante, de uma
teoria e uma prática nem sempre orientadas por uma abordagem crítica. Os primeiros
sociólogos brasileiros criaram uma representação do povo brasileiro, em grande parte
equivocada, subsidiando as posturas da elite e do Estado, como por exemplo, o
racismo científico, a ideia da democracia racial, do jeitinho brasileiro, do homem
cordial e outras tantas imagens da nossa população. A sociologia escolar também
servia a um projeto da elite, uma vez que nesse período apenas os filhos dessa classe
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social frequentavam a escola. Ela buscava explicar a realidade social tendo como
perspectiva o poder dominante, entretanto, mesmo com essa postura, essa disciplina
buscava uma análise mais crítica e reflexiva da realidade, o que não agradava a todos,
por isso observamos a intermitência da sociologia escolar, sendo que a conjuntura
política de cada época influenciou nas presenças e ausências desta disciplina no
currículo da escola básica brasileira. Segundo Andrade, Florestan Fernandes também
fazia reflexões sobre o ensino de sociologia e aponta que,
o ensino de sociologia oscila ao sabor dos “ventos ideológicos”, ou
seja, de acordo com os interesses ideológicos do Estado a mesma
pode se fazer presente ou ausente dos currículos da educação básica,
a disciplina tende a estar presente nos períodos democráticos e
ausentes nos períodos autoritários. (ANDRADE, 2017, p. 34)

Seja desenvolvendo literaturas e pesquisas conservadoras ou progressistas é
fato que a sociologia tem papel fundamental na construção da cultura brasileira e suas
identidades nacionais. É evidente também que a identidade nacional construída do
Brasil está intrinsicamente ligada à questão racial. Guimarães assinala que,
Desde a Independência, temos um projeto de nação que está ligado à
construção de um Estado nacional; deixamos de ser parte do Estado
português, passamos a formar um Estado brasileiro mantendo a
escravidão, mas tínhamos já integrado um número grande de pretos
libertos, de homens livres de cor, e a importância da cor não cessou de
crescer desde então. (GUIMARÃES, 2003, p 100)

A sociologia criou e/ou fortaleceu algumas das imagens que temos sobre o
Brasil, entretanto essas imagens não são representações fidedignas da realidade, são
criadas para impor uma ideia totalizante de nação que objetiva subalternizar um grupo
e favorecer outro. Trata de uma descrição da cultura, que é, evidentemente, parcial, e
fantasiosa, mas que é vista como uma explicação real do nosso povo e modo de viver.
Ao longo do século XIX, a escravidão foi a grande questão do Brasil, tratada
por alguns como uma instituição arcaica que atrapalhava o desenvolvimento
econômico e social (porque os negros atrasavam o país). Com o fim do sistema
escravista os negros e seus descendentes, enquanto indivíduos passam a ser o
problema, pois era representada como uma raça inferior. Essa ideia é desenvolvida
pelo racismo científico no século XIX, em que cientistas, principalmente antropólogos
e sociólogos, a partir de métodos da biologia e da medicina classificam os seres
humanos por meio do conceito de raça. (SCHWARCZ, 1993). Nina Rodrigues, médico
legista e antropólogo, fundamentou essa teoria, contribuindo para a tese do
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branqueamento, que se baseava na presunção da superioridade branca, uma raça
mais adiantada e a negra, naturalmente inferior. A ideologia do branqueamento
presente no processo de miscigenação conformou no Brasil a construção de uma
identidade nacional baseada na herança branca europeia, em que a mistura deveria,
nas próximas gerações, resultar em pessoas brancas, pois o branco era, também,
dominante geneticamente. Essa tese negou qualquer possibilidade de se pensar em
alguma identidade alternativa, que reconhecesse o negro e sua origem africana.
(MUNANGA, 2004). Portanto, a contribuição das Ciências Sociais no Brasil sobre
raça, até os anos 1930, se faz nos termos do racismo científico.
A independência e o fim da escravidão marcam um novo momento histórico, em
que se acirram as tensões raciais e a necessidade de se fortalecer a identidade
nacional sob essa nova condição do país. Na primeira metade do século XX, há um
movimento de construção dessa identidade forjado a partir da miscigenação, que
passa a ser trabalhada como algo “positivo”. A partir dos estudos de Gilberto Freyre,
estabeleceu-se a ideologia da Democracia Racial brasileira como referência
explicativa da formação do povo brasileiro, dando a entender que a miscigenação
brasileira resultou de uma relação harmônica entre os grupos raciais aqui existentes.
Em Casa-Grande & Senzala, Freyre (1954), aponta a mistura brasileira como algo
pacífico, em que a colonização portuguesa foi suave e tolerante, e por isso ocorreu a
mestiçagem racial. Sobre esse mito diz Moura:
O mito do bom senhor de Freyre é uma tentativa sistemática e
deliberadamente bem montada e inteligentemente arquitetada para
interpretar as contradições estruturais do escravismo como simples
episódio epidérmico, sem importância, e que não chegaram a desmentir a
existência dessa harmonia entre exploradores e explorados durante
aquele período. (MOURA, 1986, p.18)

Essa concepção da mistura das raças no Brasil e consequente democracia racial
foi introjetada na consciência da população, de modo a considerar que por esse motivo
não existe racismo no Brasil. No entanto, as relações sociais na vida real se passam
de modo diferente; as pessoas negras, mesmo que de ascendência miscigenada, não
são tratadas da mesma forma que os brancos. Pelo contrário, como afirma Ronaldo
Sales no artigo “Democracia racial: o não-dito racista”,
A miscigenação não eliminou a discriminação, apenas a pluralizou,
matizou, modalizou, conforme a presença ou a ausência gradual de
características “negras”, mas principalmente pela tonalidade da cor da
pele – de um racismo bivalente para um racismo polivalente (ou mesmo
ambivalente). (SALES, 2006, p. 233)
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Em estudos posteriores, sociólogos brasileiros passaram a questionar a
ideologia da democracia racial e buscaram revelar o racismo existente na constituição
da nação brasileira. Em 1954 ocorre a formação da chamada “Escola de Sociologia
Paulista” ou “Escola da USP”, sob a direção de Florestan Fernandes, que, dentre
outros temas, desenvolveu principalmente pesquisas acerca das relações raciais no
Brasil. De acordo com Guimarães (2003), Florestan Fernandes, Roger Bastide e
Costa Pinto rompem radicalmente com a ideia da democracia racial e a colocam no
patamar de mito, estabelecendo uma discussão que aponta a existência do
preconceito racial no Brasil. Ele afirma que,
Quando o Florestan Fernandes (1965) fala em mito da democracia
racial, ele estava querendo dizer o seguinte: essa democracia racial
seria apenas um discurso de dominação política, não expressava mais
nem um ideal, nem algo que existisse efetivamente, seria usado
apenas para desmobilizar a comunidade negra; como um discurso de
dominação, seria puramente simbólico, sua outra face seria justamente
o preconceito racial e a discriminação sistemática dos negros
(GUIMARÃES, 2003, p. 102).

Entretanto, a imagem que perdura nas mentes de grande parte da população é
a da democracia racial, legitimando ações preconceituosas e discriminatórias,
demonstrando como que a sociologia e suas teorias são poderosas na produção e
reprodução de elementos culturais, bem como na explicação dos mesmos. Em 1988
Clovis Moura já criticava a postura das ciências sociais e apontava para a necessidade
de se fazer uma sociologia que abordasse os problemas étnicos no Brasil a partir do
negro, e afirmava que
Os estudos sobre o negro brasileiro, nos seus diversos aspectos, têm
sido mediados por preconceitos acadêmicos, de um lado, comprometidos
com uma pretensa imparcialidade científica, e, de outro, por uma
ideologia racista racionalizada, que representa os resíduos da
superestrutura escravista, e, ao mesmo tempo, sua continuação, na
dinâmica ideológica da sociedade competitiva que a sucedeu. Queremos
dizer, com isto, que houve uma reformulação dos mitos raciais reflexos
do escravismo, no contexto da sociedade de capitalismo dependente que
a sucedeu, reformulação que alimentou as classes dominantes do
combustível ideológico capaz de justificar o peneiramento econômicosocial, racial e cultural a que ele está submetido atualmente no Brasil
através de uma série de mecanismos discriminadores que se sucedem
na biografia de cada negro (MOURA, 1988, p. 17).

Em consonância com esse raciocínio de Moura, em A Elite do Atraso, Jessé
Souza tece seu raciocínio acerca do papel dos intelectuais na formação do imaginário
da população sobre nossa realidade. Para o autor as ciências sociais produziram uma
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interpretação falsamente crítica da sociedade brasileira, servindo para legitimar o
poder da mídia e do estado sobre a população. Ele afirma que grandes sociólogos
brasileiros negaram o racismo e o negro na construção da sociedade brasileira, que
ao assumir o paradigma culturalista, os sociólogos estariam fazendo uma falsa ruptura
com o racismo, por isso que permanece até hoje o ideário da democracia racial no
nosso país. Souza salienta que,
Por conta disso, quem controla a produção das ideias dominantes
controla o mundo. Por conta disso também, as ideias dominantes são
sempre produto das elites dominantes. É necessário, para quem
domina e quer continuar dominando, se apropriar da produção de
ideias para interpretar e justificar tudo o que acontece no mundo de
acordo com seus interesses. No mundo moderno, a dominação de fato
tem quer ser legitimada cientificamente (SOUZA, 2017, p. 19).

Institucionalmente, a Sociologia no Brasil surge anteriormente nas escolas e
depois nas universidades. Na prática, a sociologia foi incluída como disciplina no
Colégio Pedro II no ano de 1925. Em seguida começou a ser introduzida a sociologia
nos cursos preparatórios e cursos superiores. A partir desse período, intelectuais
começaram a produzir materiais e pesquisas sociológicas que contribuíram para
fortalecer o surgimento das primeiras turmas de sociologia na universidade, sendo em
1934 a primeira turma de sociologia na Universidade de São Paulo, tendo como norte
a pesquisa sobre miscigenação racial, momento em que se fortalece a perspectiva da
democracia racial orientada a partir do estudo de Gilberto Freyre, “Casa Grande e
Senzala” (FILHO, 2015).
Posteriormente a essa primeira aparição a sociologia esteve presente e ausente
por várias vezes, porém nunca definitivamente, cunhando sua marca de intermitência
nas escolas. A partir de 1964, com a instauração da ditadura militar, identifica-se a
maior resistência em permitir o ensino dessa disciplina para os jovens na educação
básica, por ser considerada uma disciplina subversiva. Na busca de substituir o papel
da sociologia nas escolas, em 1971, com a nova LBD – Lei 5692, foram criadas as
disciplinas Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil. Essas
disciplinas objetivavam disseminar a ideologia do governo militar a partir da educação
básica, formando a opinião dos jovens em relação as suas realidades de maneira
acrítica, em oposição ao que a sociologia propunha18.
18

De acordo com Thiago, Filho & Martorano (1982), a extensão da Educação Moral e Cívica ao nível superior
recebeu a denominação de “Estudos de Problemas Brasileiros”. Essa medida foi consubstanciada mediante
publicação do Decreto-Lei n 9 869, de 1969.
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Em 1996, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira temos
um passo para uma efetivação da sociologia, ainda sem garantia efetiva enquanto
disciplina. Em 2008 a Lei 11.684 altera a LDB inserindo a sociologia enquanto
disciplina com a obrigatoriedade de ser implementada a partir de 2009 em todas as
instituições de educação básica, no Ensino Médio. É a partir desse momento que se
intensifica a produção sobre a sociologia no ensino médio, sobre seus objetivos, seu
currículo, seu papel. Esse processo ainda está em andamento.
Recentemente, a permanência da sociologia no espaço escolar é colocada
mais uma vez em questionamento. Além da questão apontada no início desse
capítulo, da ameaça de retirada de investimentos nos cursos de filosofia e sociologia,
o que inevitavelmente interfere no ensino de sociologia nas escolas, a Reforma do
Ensino Médio de 2017 e a nova Base Nacional Comum Curricular - BNCC se
apresentam também como empecilhos para a estabilidade da sociologia. A partir de
uma medida provisória, o governo impôs uma alteração radical na estrutura curricular
do ensino médio e apesar de manter a obrigatoriedade dos conteúdos de sociologia,
sua presença ainda é ambígua, pois aponta que ela deve ser inserida sob forma de
estudos e práticas. A falta de clareza quanto à presença da disciplina sociologia no
ensino médio na reforma também se mantém na nova BNCC. A nova base curricular
não especifica os componentes curriculares que devem ser obrigatórios, deixando a
interpretação e adequação a cargo dos sistemas de ensino, uma forma arbitrária que
dá ampla liberdade para organização de 40% do currículo do Ensino Médio,
correspondentes aos itinerários formativos.
Diante dessa situação, dessa intermitência e dessas complexidades entre uma
disciplina e uma ciência conservadora ou contestadora que nós, professores de
sociologia pensamos e executamos as nossas aulas de sociologia, buscando alcançar
os seus principais objetivos enquanto um componente curricular, transpor os
acúmulos da sociologia para a escola e implementar uma educação das relações
étnico-raciais junto ao público jovem.
De forma geral, as legislações e pesquisas sobre o ensino de sociologia
apontam que os principais objetivos da sociologia no ensino médio, na
contemporaneidade, são causar estranhamento e desnaturalizar conceitos, com isso
a disciplina pode contribuir para que o jovem tenha condição de compreender o mundo
que ele vive e questionar questões sociais ditas como naturais. Segundo as
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Orientações Curriculares Nacionais (OCN) a sociologia possibilita uma aproximação
com o jovem pois pode ter uma linguagem especial, tanto por sua objetividade em
tratar de temas do cotidiano, quanto pela possibilidade de diversificar na
sistematização dos debates.
Tentar compreender essas questões e pensar como a sociologia pode se
fortalecer enquanto disciplina e ainda contribuir para o enfrentamento dos problemas
da educação no nosso país é fundamental. É impossível planejar aulas de sociologia
sem relacionar com as questões que implicam na permanência da disciplina, nos
conflitos existentes no espaço escolar, bem como na conjuntura política e educacional
de nosso país. Enfrentar esses dilemas e ainda oportunizar o debate com os jovens
de temas que contribuam para a reflexão sobre suas vidas, seus lugares no mundo e
ainda pensar metodologias que deem conta de despertar o interesse deles para essas
questões, são alguns dos desafios do ensino de sociologia.
A partir dos anos 2000, principalmente com a obrigatoriedade da sociologia no
ensino médio, algumas pesquisas foram produzidas com o intuito de debater e
encontrar saídas para os desafios apresentados acima. “O estado da arte da produção
científica sobre o ensino de sociologia na educação básica”, de Handfas e Maçaira
(2014), desenvolveu um estudo sobre as produções realizadas entre os anos de 1993
e 2012. 43 trabalhos foram identificados, sendo 41 dissertações e duas teses, que
contemplaram seis grandes temas relacionados ao ensino de sociologia, nessa ordem
de temas mais pesquisados: currículo; práticas pedagógicas e metodologias de
ensino; concepções sobre a sociologia escolar; institucionalização das ciências
sociais; trabalho docente; e formação do professor. Evidenciaram que nos anos 2000,
em função da obrigatoriedade da disciplina nas escolas, o número de pesquisas sobre
o ensino de sociologia ampliou.
Segundo Handfas e Maçaira as teses e dissertações analisam, prioritariamente,
a presença da disciplina na escola básica e suas implicações, como por exemplo,
como é a prática do professor de sociologia para apresentar os conceitos aprendidos
na sua formação. Nesse sentido, observa-se um predomínio de temáticas
relacionadas a essas questões, em que o tema “práticas pedagógicas e metodologias
do ensino” contempla um número considerável da produção analisada. Associados a
essa temática, as autoras identificaram que as pesquisas se dedicam à análise de
alguns subtemas principais, sejam eles: exame dos recursos didáticos, propostas
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pedagógicas, questões relativas à didática em sala de aula e relatos de experiências
didáticas. As autoras informam que “são estudos em que o pesquisador foi para a
escola e para a sala de aula acompanhar as práticas pedagógicas do professor de
sociologia, os métodos de ensino empregados e os recursos didáticos adotados.”
(HANDFAS; MAIÇARA; 2014; p. 53).
Além desse estado da arte, fizemos uma busca de trabalhos que relacionassem
o ensino de sociologia e as questões étnico-raciais e o resultado foi desanimador,
sendo encontrados poucos trabalhos que fazem essa relação. Pensar, debater e
pesquisar o ensino de sociologia, no que diz respeito a suas práticas de enfrentamento
ao racismo são mais algumas questões que se somam aos desafios apresentados
para a consolidação dessa disciplina na escola. A compreensão da diversidade
cultural existente no espaço escolar, a inclusão dos jovens negros e da história e
cultura de seu povo na construção das práticas pedagógicas é responsabilidade de
todos da comunidade escolar, mas principalmente da sociologia, seja por esse tema
constar em seus componentes curriculares, seja por esse tema atravessar toda a
história da sociologia brasileira e consequente sociologia no ensino médio, seja pela
responsabilidade dos professores em debater questões que se relacionam com a vida
desses jovens, em sua maioria negros nas escolas públicas, pelo objetivo da
sociologia em compreender a realidade social brasileira, repleta de desigualdades que
atingem os estudantes, inclusive a desigualdade racial, e por ser papel de todos o
combate aos preconceitos e às discriminações existentes em nossa sociedade.
Abranger esses objetivos passa pelo planejamento das aulas e suas
aplicabilidades nas salas de aula, pela discussão nas universidades durante a
formação dos professores, pelas pesquisas feitas sobre esses assuntos, pela luta
cotidiana por uma sociedade justa e sem preconceitos, por uma ciência implicada em
compreender as desigualdades, mas também a combatê-las, pela compreensão do
papel da sociologia brasileira na construção do imaginário social sobre as questões
raciais e como a sociologia escolar deve debater essas questões e desmitificá-las.
Portanto, a sociologia brasileira e o ensino de sociologia podem e devem contribuir
para uma educação antirracista.
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2. Percurso metodológico.
Para alcançar o objetivo da investigação optamos em fazer uma pesquisa com
uma abordagem qualitativa, pois entendemos que essa abordagem possibilita o
alcance de significados mais profundos dos processos que dizem respeito a nossa
pesquisa.
O termo qualitativo implica uma partilha densa com pessoas,
fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair
desse convívio os significados visíveis e latentes que somente são
perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, o autor
interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com
perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou
ocultos do seu objeto de pesquisa. (Chizzotti, 2003, pg. 221)

Na primeira fase da pesquisa, fizemos uma revisão bibliográfica sobre a
temática, tanto no que diz respeito a abordagens sobre práticas pedagógicas
direcionadas à implementação da Lei 10.639/03, sobre educação das relações étnicoraciais e da relação histórica da sociologia com as questões raciais. Em sequência
continuamos a revisão bibliográfica, que perpassa todo o processo de escrita. Dessa
forma, focalizamos nosso referencial teórico na inter-relação de abordagens
relacionadas às relações étnico-raciais, práticas pedagógicas e ensino de sociologia
no ensino médio.
Para alcançar os objetivos da investigação, aplicamos um questionário com
professores de Sociologia de Belo Horizonte e região metropolitana, a fim de traçar
um perfil desses docentes acerca de práticas de enfrentamento ao racismo e a lei
10639/03. A partir dessa definição construímos o questionário e enviamos para os
professores, chegando a um total de 24 respostas. Posteriormente, com base nas
respostas dos questionários selecionamos alguns professores para a entrevista
semiestruturada. Com essa definição preparamos um roteiro e marcamos as
entrevistas. Foram entrevistados sete professores de sociologia da rede estadual de
Minas Gerais.
Para análise dos dados utilizamos o método de organização e interpretação
configurado como Análise de Conteúdo. Esse método é utilizado para organizar,
descrever, categorizar e interpretar documentos e textos, que propõe compreender os
dados, sejam os significados explícitos ou implícitos, à luz dos objetivos da pesquisa.
Segundo Moraes, a “análise de conteúdo é uma interpretação pessoal por parte do
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pesquisador com relação à percepção que tem dos dados. Não é possível uma leitura
neutra. Toda leitura se constitui numa interpretação” (MORAES, 1999, p. 3).

3. Considerações Finais.
A investigação revelou diversas possibilidades para um ensino de sociologia
comprometido com uma abordagem crítica das relações étnico-raciais e possibilitou a
compreensão de como essas práticas têm contribuído para o campo da educação das
relações étnico-raciais. O debate a respeito das desigualdades raciais tem sido feito
utilizando-se de estratégias as mais diversas como exemplos do cotidiano,
apresentação de dados estatísticos do Mapa da Violência, vídeos e documentários
que abordam a temática, músicas que fazem denúncias dos preconceitos vividos e
anunciam resistência.
Os relatos dos docentes entrevistados revelam a necessidade de ter a sala de aula
como espeço de escuta. A realização de rodas de conversa sobre as vivências dos
jovens do ensino médio, que se caracterizam como espaços de escuta e
fortalecimento

entre

os

jovens,

assume

importância

estratégica

para

o

desenvolvimento da temática. Além disso, a mobilização dos jovens em torno da
investigação sobre a participação de cientistas negros em várias áreas do
conhecimento, a apresentação da literatura sociológica sobre a formação do mito da
democracia racial, diálogos sobre a construção da identidade negra e importância do
auto-reconhecimento e empoderamento dos jovens, também contribuem para o
desenvolvimento da educação das relações étnico-raciais.
O

planejamento

de

atividades

que

tenham

representatividade

negra,

independentemente do tema, a realização de debates e seminários sobre temáticas
relacionadas à questão étnico-racial, como cotas raciais e ações afirmativas, são
todos exemplos que elucidam como os docentes têm sido criativos para desenvolver
o tema nas aulas de sociologia. Seja com um planejamento especifico ou de forma
transversal, os dados apontam para práticas que, desenvolvidas da forma citada
anteriormente, têm contribuído para trazer o debate étnico-racial para dentro da sala
de aula, fornecendo informações e difundindo conhecimentos para educar os jovens
quanto à pluralidade étnico-racial de nosso país e como a nossa sociedade tem lidado,
historicamente, com as tensões das relações raciais em nosso país.
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Outro aspecto identificado na pesquisa diz respeito ao fato de que os professores,
mesmo os que têm conhecimento da Lei 10639/03, não trabalham a temática étnicoracial em sala de aula em função da lei, evidenciando um conhecimento superficial
sobre uma legislação tão importante para a educação, consequência de uma
formação inicial que ainda legitima o racismo estrutural e institucional do Brasil. É
incompreensível que cursos de licenciatura em ciência sociais, de universidades
federais não tenham disciplinas obrigatórias sobre a história e cultura afro-brasileira e
africana, nem discutam as legislações que impulsionam uma educação justa e
democrática, com respeito à diversidade cultural de nossa população.
Portanto, por mais que já tenham se passado 17 anos da aprovação da lei, é
necessário que a luta pela implementação de suas diretrizes seja permanente e
contundente, que as universidades que ainda não introduziram o debate sobre a
implementação da lei o façam, que os governos criem as condições materiais para o
trabalho de fortalecimento desse campo, como garantir uma formação continuada na
perspectiva da Lei 10639/03, que os docentes tenham incentivos aos estudos e
pesquisas sobre a temática, que as escolas tenham orientações permanentes sobre
como implementar as diretrizes da lei, que haja acompanhamento sistemático dos
sistemas de ensino para verificação e mapeamento das práticas quanto à abordagem
das questões étnico-raciais e que os professores sejam responsáveis por buscar
conhecimentos que subsidiem a colocação em prática dos princípios que norteiam
uma educação antirracista e planejem suas práticas de forma a garantir o
enfrentamento ao racismo, bem como o debate sobre os diversos conhecimentos a
respeito da África e da cultura Afro-brasileira.
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Capítulo 8
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RESUMO
O livro didático é visto pela comunidade escolar como uma verdade absoluta e mesmo
sendo preparado, o que muitas vezes não ocorre, o professor se depara com esse
entrave. Em virtude da importância que lhe é atribuída e do caráter de verdade que
lhe é conferido, o livro didático pode ser um veículo de expansão de estereótipos não
percebidos pelo professor (SILVA, 2005; MUNANGA, 2008, p.19). A forma com que a
imagem da África e do africano são construídas em nossa sociedade me fez ver a
necessidade de se reconstruir dentro da sala de aula a história da África, que sempre
fora contada de uma perspectiva eurocêntrica, levando os alunos a conhecerem a
importância do povo africano e afrodescendente na formação da sociedade atual.
Neste trabalho analisaremos a importância do livro didático e o seu papel na formação
da consciência e identidade das nossas crianças e adolescentes. Através da análise
de livros didáticos adotados na educação básica do município de Ipameri-Goiás, e que
estão entre os mais adotados no país, após aprovação da lei 10.639/03, iremos tentar
descobrir se a forma com que o Egito é apresentado nestes livros permite que se crie
nos alunos uma referência positiva em relação à África e ao negro.
Palavras-chaves: Educação. Ensino. Livro didático. Racismo. Consciência histórica.

THE DIDÁTICO BOOK :MOCINHO OR VILÃO?

The textbook is seen by the school community as an absolute truth and even being
prepared, which often does not occur, the teacher is faced with this obstacle. Due to
the importance attributed to it and the truth character it is given, the textbook can be a
vehicle for the expansion of stereotypes not perceived by the teacher ( SILVA,
2005;MUNANGA,2008,p.19).The way in which the image of Africa and African are built
in our society made me see the need to reconstruct the history of Africa, which had
always been told from a Eurocentric perspective, in the classroom , leading the
students to know the importance of African and afro-descendant people in the
formation of today’s society. In this work, we will analyze the importance of textbook
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and their role in the formation of the conscience an identity of our children and
adolescents. Through the analysis of textbooks adopted in the basic education of the
municipality of Ipameri – Goiás , which are among the most adopted in the country,
after the approval of law 10.639/03, we will try to discover if the form of Egypt is
presented in these books allows to create a positive reference to the students in
relation to Africa and the black.
Key-words: Education. Teaching. Textbook. Racism. Historical consciousness.

1 INTRODUÇÃO

Faremos um retrospecto histórico do livro didático para que possamos dialogar
sobre a importância deste instrumento no processo ensino-aprendizagem e como ele
sofre influências políticas, econômicas, sociais e culturais e ao mesmo tempo
influência de forma decisiva na formação do pensamento e da consciência histórica
dos alunos e, consequentemente, no comportamento da sociedade quanto a questão
das diferenças étnico raciais

2 O LIVRO DIDÁTICO É A CONSTRUÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA
NOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Faremos um retrospecto histórico do livro didático para que possamos dialogar
sobre a importância deste instrumento no processo ensino aprendizagem e como ele
sofre influências políticas, econômicas, sociais e culturais e ao mesmo tempo
influência de forma decisiva na formação do pensamento e da consciência histórica
dos alunos e consequentemente no comportamento da sociedade quanto a questão
das diferenças étnico raciais.
Durante os séculos XV e XVI várias mudanças ocorriam na Europa com o
Renascimento, o fim do teocentrismo como verdade única, o despontar do
antropocentrismo e a reforma religiosa. Com a invenção da imprensa e a possibilidade
do conhecimento escrito, os escribas perdem sua importância e a igreja deixa de ser
a detentora da educação e da cultura. É nesse contexto que os primeiros livros
didáticos surgem (importante salientar que nesse período os candidatos a educação
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formal eram a elite e o clero).
Nesse contexto é publicado um dos primeiros manuais didáticos que se tem
conhecimento “O ABC de Jus” escrito por Jan Hus.
Somente após o advento dos ideais do liberalismo de expansão da educação
é que em 1658 Comenius publica o primeiro manual didático livre das concepções
puramente religiosas, sob o título de “O mundo sensível em gravuras”, ele acreditava
que não apenas era possível ensinar a todos como também seria possível reunir todo
conhecimento em um único material e levar esse conhecimento ao aluno.
Porém, leva-se em conta que a educação sempre teve um intuito, ou seja,
para manter a eletização ou para a profissão. “Para ensinar ortografia, o
professor mandava os alunos copiarem cartas-modelo e documentos
comerciais para aprenderem, ao mesmo tempo, coisas úteis para a vida”
(CAGLIARI 1998, p. 20).

O primeiro manual didático que se tem notícia no Brasil é datado de 1540 é
intitulada “A CARTILHA” de João de Barros e tinha por base os Dez Mandamentos e
algumas orações. Os livros utilizados no Brasil para a escolarização da elite vinham
de Portugal, somente após a instalação da coroa portuguesa no Brasil é que passa a
existir uma imprensa nacional. Para Collares (2007), com a implantação da Republica
passa e existir um projeto de escolarização das camadas populares e a necessidade
de criação de um material que possibilitasse uma formação educacional pautada em
valores e em uma ideologia dominante.
O país inicia os primeiros passos republicanos quando a oligarquia era quem
estava no poder e, a educação, desta forma, estava de acordo com interesses
desses oligárquicos, o que se tinha, então, era a maioria da população,
marginalizada do processo escolar. As poucas escolas que existiam estavam
a serviço da preparação da “elite” brasileira (COLLARES, 2007, p. 11).

Em 1929, o livro didático no Brasil com a criação do INL (Instituto Nacional do
Livro) passa a ser controlado e distribuído pelo Estado e ao longo do tempo várias
legislações foram criadas para regulamentar sua produção e distribuição, observe o
breve histórico abaixo:




1929 - Criação do INL (Instituto Nacional do Livro).
1934 - INL recebe suas primeiras atribuições.
1938 - Decreto Lei nº 1006 de 30/12/38, institui a Comissão Nacional do Livro
Didático para estabelecer a primeira política de legislação para tratar da
produção do controle e da circulação dessas obras.
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1945 - Art. 5º do Decreto-Lei nº 8.460, de 26/12/45, restringe aos professores
a escolha do livro a ser usado pelos alunos.
1966 - Criação da Comissão do Livro Técnico e Livro Didático (COLTED),
para coordenar as ações referentes a produção e distribuição do livro
didático.
1971 - Extinção da COLTED.
- INL - Desenvolve o Programa do Livro Didático para o Ensino Fundamental
(PLIDEF).
1976 - O INL foi extinto e a Fundação Nacional do Material Escolar (FENAME)
tornou-se responsável pela execução do PLIDEF.
- Decreto nº 77.107, de 4/2/76 - os livros passam a ser adquiridos
com recursos do FUNDEB.
1983 - Criação da FAE.
1985 - Criação do PNLD em substituição ao PLIDEF.
- Decreto nº 91.542, de 19/8/85 - Institui mudanças significativas nas políticas
de produção e distribuição do livro didático.
1993 - Resolução CD FNDE nº 6 destina recursos para aquisição dos livros
didáticos, passando a existir um fluxo regular de verbas para aquisição e
distribuição dos livros.
1993/1994 - São definidos critérios para a avaliação dos Livros Didáticos
MEC/UNESCO.
1996 - É iniciado o processo de avaliação pedagógica dos livros inscritos para
o PNLD.
1997 - Extinção da FAE, a responsabilidade pela política de execução do
PNLD passa para o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação).
2001 - O PNLD amplia, de forma gradativa o atendimento aos alunos com
deficiência visual, fornecendo material em BRAILE.
2003 - É publicada a Resolução CD FNDE nº 38, de 15/10/2003, que institui
o Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLEM).
2004 - Criação do PNLEM.
2007 - É regulamentada através da Resolução CD FNDE 18, de 24/04/2007º
Programa Nacional do Livro Didático para Alfabetização de Jovens e Adultos
(PNLA).
2009 - A Resolução CD FNDE nº 51, de 16/09/2009, regulamenta Programa
Nacional do Livro Didático para a Educação de Jovens e Adultos.
2009 - A Resolução CD FNDE nº 60, de 20/11/2009 estabelece novas regras
para participação no PNLD.

Segundo o próprio MEC, os atuais programas destinados a produção e
distribuição de livros didáticos para educação básica pública no país (PNLD e PNLEM)
tem abrangência nacional e de acordo com o gráfico abaixo só em 2015 atendeu
quase 30 milhões de estudantes.

Tabela 1. Número de beneficiados e investimentos do governo em livros didáticos
nos anos de 2014/2015.

Ano de
Aquisição

Ano do
PNLD
(letivo)

2014

PNLD 2015

Alunos
Escolas
Exemplares
Beneficiados Beneficiadas
11.032.122

47.225

25.454.102

Investimento*

Atendimento

203.899.968,88

Reposição

147

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

Ano de
Aquisição

Ano do
PNLD
(letivo)

Alunos
Escolas
Exemplares
Beneficiados Beneficiadas

Investimento*

Atendimento
Ensino
Fundamental:
1º ao 5º ano

10.774.529

51.762

27.605.870

227.303.040,19

Reposição
Ensino
Fundamental:
6º ao 9º ano

7.112.492

19.363

87.622.022

898.947.328,29

Aquisição
Completa
Ensino Médio

28.919.143

-

140.681.994 1.330.150.337,36

Total

Fonte: http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/livro-didatico-dados-estatisticos.
O material escolar tem uma materialidade. Espécime e produto, autoral
mercantil, o manual escolar é mercadoria e produto autoral, mercantil, o
manual escolar é mercadoria e produto industrializado e comercializado com
características próprias e que cumpre objetivos específicos nos planos
científico, social e cultural. {...} O manual escolar mais que um meio de
aculturação e de alteridade cultural é fator e afirmação e dominação cultural
(MAGALHÃES, 2011, p.4).

Além

das

concepções

histórico-pedagógicas

dos

autores

há

um

direcionamento das editoras, o livro didático é antes de tudo, um produto de consumo
em 2015, foram investidos 1.330.150.337,36 (Um bilhão, trezentos e trinta milhões,
cento e cinquenta mil, trezentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos), de acordo
com dados tirados do site do FNDE, e sua produção, atende interesses do mercado e
para que ele possa ter aceitação segue as ideologias do modelo de sociedade e
governo vigentes.
Ao escrever um texto sobre a formação dos Estados nacionais europeus e
ignorar a multiplicidade étnica da África pré-colonial ou utilizar imagens de
africanos escravizados e brutalizados e não aquelas em que aparecem
resistindo ou interagindo ao tráfico, o autor está fazendo uso de uma série de
critérios: sua formação acadêmica, suas convicções ideológicas, seu
contexto histórico, o público para quem está elaborado o material, a intenção
das editoras, as limitações de sua formação para tratar todos os assuntos e
as pressões do mercado editorial. De certa forma, seu trabalho final é o
resultado de seus olhares direcionados e cheios de significados e
interpretações, resultando num tipo de representação da história (OLIVA,
2003, p.442).

Rusen (2010), afirma que “antigamente, o livro didático de história era um dos
canais mais importantes para levar os resultados da investigação histórica até a
cultura histórica de sua sociedade” (p.110). “Hoje a verdadeira finalidade de um livro
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didático de história é tornar possível, impulsionar e favorecer a aprendizagem da
história” (RUSEN 2010, p.120). Á partir do colóquio do pensador alemão percebe-se
a grande importância deste instrumento facilitador do processo ensino-aprendizagem,
o livro didático, aliado ao pensamento de pensadores como Magalhães (2011)
percebe-se o quanto é fundamental discutir as questões ligadas ao material didático
utilizado nas escolas de educação básica, principalmente porque segundo Guimarães
(2010) e Marcos Silva (2010), Oliva (2003) e confirmado pelo próprio Estado através
do MEC “o livro didático é na maioria das vezes o único material impresso que
professores e alunos têm acesso.”
O ambiente da sala de aula, o número excessivo de alunos por turma, a
quantidade de classes assumidas pelos professores e os controles
administrativos assumidos no espaço escolar contribuem para a escolha de
práticas educacionais que se adaptem à diversidade de situações
enfrentadas pelos docentes. Geralmente, isso significa a adoção ou aceitação
de um livro, um manual ou uma apostila, como únicos materiais didáticos
utilizados para o ensino (BRASIL, 1998b, p.79).

Para Rusen (2001), “a história ensina a partir dos inúmeros acontecimentos do
passado que transmite, regras gerais do agir”. Inspirados em Rusen (2001), pode-se
dizer que a história da África e do negro ensinada nas nossas escolas, que enfatizam
a dominação e a exploração do africano e a inferioridade do continente, ensinam
também o preconceito, a discriminação e dão suporte ao racismo justificando a
exclusão social destes indivíduos.
Estudar e compreender a história da África e dos africanos, sua cultura, sua
luta e o processo ideológico que levou a sua “quase” ausência no currículo escolar é
de fundamental importância na formação da identidade e consciência histórica dos
nossos alunos.
Mediante a narrativa histórica, são formuladas representações da
continuidade da evolução temporal dos homens e de seu mundo, instituidoras
de identidade, por meio da memória e inseridas como determinação de
sentido no quadro de orientação da vida prática humana. A narrativa histórica
torna presente o passado, sempre em uma consciência de tempo na qual
passado, presente e futuro formam uma unidade integrada, mediante a qual,
justamente, constitui-se a consciência histórica (RÜSEN, 2001, pp. 57, 65,
66, 67).

De acordo com a concepção de consciência histórica de Rusen (2001), onde a
narrativa histórica institui a identidade, as imagens que o livro didático traz do negro/a
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fujão/fujona sendo açoitado/a pelo capataz em contraposição a imagem da princesa
branca e loura dos contos de fada, naturalizam o sofrimento do negro e faz com que
crianças e adolescentes se apropriem destas imagens como símbolos de sucesso e
fracasso, sendo assim, os alunos afrodescendentes, não se reconhecem diante da
história que lhes é ensinada, a história dos “vencedores”, dos conquistadores,
trazendo para estes alunos um desestímulo e consequentemente grande número de
alunos/as negros/as evadidos das escolas públicas brasileiras.
No que tange ao livro didático, denunciaram-se a sedimentação de papéis
sociais subalternos e a reificação de estereótipos racistas, protagonizados
pelas personagens negras. Apontou-se à medida em que, essas práticas
afetavam crianças e adolescentes negros/as e brancos/as em sua formação,
destruindo a autoestima do primeiro grupo e cristalizando, no segundo,
imagens negativas e inferiorizadas da pessoa negra, empobrecendo em
ambos o relacionamento humano e limitando as possibilidades exploratórias
da diversidade étnico-racial e cultural (SILVA, 2001, p. 65-66).

Analisando as proposições de Rusen (2001) e Silva (2001) veremos o quanto
a narrativa histórica construída no livro didático influencia na formação da consciência
e consequentemente na identidade individual e social do indivíduo, mas
principalmente, cristalizando imagens negativas que inferiorizam a pessoa negra e
colabora na construção de uma consciência histórica coletiva estereotipada.
Vejamos o que alguns dos principais autores que trabalham com a temática
africana no ensino de história falam sobre como o negro é mostrado no livro didático
e as consequências da construção desta imagem na formação da identidade dos
alunos.
Quase sem exceção os negros aparecem nesses materiais apenas para
ilustrar o período escravista do Brasil-Colônia ou então, para ilustrar situações
de subserviência ou de desprestígio social (CAVALHEIRO, 2005 p.96).
O livro didático, de modo geral, omite o processo histórico-cultural, o cotidiano
e as experiências dos segmentos subalternos da sociedade, como o índio, o
negro, a mulher, entre outros. Em relação ao segmento negro, sua quase total
ausência nos livros e a sua rara presença de forma estereotipada concorrem
em grande parte para a fragmentação da sua identidade e autoestima (SILVA,
1995, p.47).
O livro didático apresenta o passado histórico e a cultura do povo negro sob
forma reduzida e conveniente, quando não consegue inviabilizá-los
completamente. O fato histórico mais reduzido refere-se à escravidão (SILVA,
2001, p.51).
De modo geral, ele omite ou apresenta de forma simplificada e falsificada o
cotidiano, as experiências e o processo histórico-cultural de diversos
segmentos sociais tais como a mulher, o branco, o negro, os indígenas e os
trabalhadores, entre outros (SILVA apud MUNANGA, 2005, p.23).
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[...] a partir de dados levantados por muitos pesquisadores sobre o racismo
no livro didático, alguns pontos foram detectados e levantados, são eles: O
estereótipo do negro estigmatizado em papéis de baixo prestígio social
contribui, em grande parte, para que as pessoas de pele clara tenham
adquirido o senso comum de que os negros não têm papeis e funções
diversificadas e que esse é o “seu lugar” na sociedade, bem como, para que
muitos negros no passado interiorizassem essa representação e aceitassem
como natural a estigmatização, como o seu lugar na sociedade (SANT’ANA,
2005, p.57).
Várias pesquisas demonstraram como textos e ilustrações de obras didáticas
transmitem estereótipos e valores dos grupos dominantes, generalizando
temas, como família, criança e etnia, de acordo com os preceitos da
sociedade branca [...] (BITTENCOURT, 1997:72 apud OLIVA, 2003, p.442).

O que podemos observar é que todos estes autores (quem escreveram antes
e depois da Lei 10.639/03) concordam com o fato de que os livros didáticos trazem
em seus textos e imagens uma visão distorcida do negro e da África, transmitindo
estereótipos que inferiorizam e humilham o negro e não contemplam uma história que
trate o africano como sujeito ativo do processo histórico e nem mesmo sua
contribuição cultural na formação da sociedade brasileira, o que provoca uma visão
negativa e uma baixa estima dos alunos negros na escola.
Os movimentos negros brasileiros há décadas travam uma luta ferrenha na
tentativa de implantar no sistema educacional nacional a história do negro, suas lutas,
sua contribuição e sua cultura trazendo uma referencialidade positiva que ajude no
combate à discriminação e ao racismo.
Em março de 2003, após anos de luta dos movimentos sociais negros foi
aprovada a Lei 10.639/03, que obriga a inclusão de História e Cultura Africana e Afro
Brasileira no currículo escolar da educação básica, alterando o texto da LDB.
Lei nº 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 Brasileira” e dá outras providências. O
PRESIDENTE DA REPÚBLICA - Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º - A Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes Arts. 26-A, 79-A
e 79-B: “Art. 26-A - Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio,
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 especial nas áreas de Educação Artística e de
Literatura e História Brasileiras. § 3º - (VETADO)” “Art. 79-A - (VETADO)”.
“Art. 79-B - O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia

151

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

Nacional da Consciência Negra’." Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação. Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182º da Independência e 115º
da República. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.

Em 10 de março de 2008, após anos de lutas e discussões a lei 10.639/03 é
modificada e substituída pela Lei 11.645/08, que inclui em seu texto a história e cultura
dos povos indígenas.
Art. 1o - O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26-A - Nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e de Ensino Médio,
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afrobrasileira e indígena.
§ 1o - O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos
aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população
brasileira, 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,
a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da
sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social,
econômica e política, pertinentes à história do Brasil.
§ 2o - Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,
em especial nas áreas de Educação Artística e de |Literatura e História
Brasileiras.

Segundo Conceição (2008) “a lei se faz necessária para subsidiar crianças,
jovens e adultos que enfrentam dificuldades em assumir sua ancestralidade, pois lhe
faltam referências positivas com as quais possam construir laços identitários
significativos, se inspirem a prosseguir dentro da escola e almejar um projeto de vida”.
A lei nos oportuniza um diálogo sobre a necessidade de revisão do modelo
educacional e do material didático utilizado em nossas escolas, uma educação
intercultural em substituição a uma educação homogeneizadora e etnocêntrica em
vigor.
Tomar consciência de que o ambiente escolar favoreceu e - tem favorecido à auto depreciação, à construção de uma anti-imagem e de sentimentos
negativos impostos pelo racismo é o primeiro passo à construção de uma
prática pedagógica inclusiva, poderosa, que represente as inquietudes e não
os acomodamentos do principal agente que atua no ambiente escolar: os
alunos (CAMPOS, 2004, p. 47-48).

Nossos alunos não brancos foram criados à sombra de uma história que super
valoriza o branco europeu, construindo em nosso imaginário uma imagem negativa
daqueles que fugiam a esse padrão em especial negros e índios. Tudo que nos
ensinaram a respeito destes povos foi de forma a negativar sua imagem.
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A historiografia voltada para a educação básica nos traz o europeu
desbravador, corajoso, o índio preguiçoso, e negro burro, imoral. É assim que nossas
crianças aprendem a lidar com as diferenças, por isso, é necessário mais do que
simplesmente acrescentar a temática indígena ou africana em nossos livros, é
necessário que se faça um trabalho que traga uma história da África e dos africanos
positiva, que faça com que nossos alunos conheçam, se identifiquem e tenham
orgulho da sua ancestralidade.
Neste contexto não devemos pensar no livro didático como mocinho ou vilão,
mas, como o que ele realmente é, um importante instrumento de auxílio a
professores e alunos no processo de construção do conhecimento.
Doze anos se passaram desde a aprovação da lei, muita coisa ainda precisa
ser mudada não apenas no livro didático, mas no sistema educacional, para que
realmente possamos ter uma sociedade “cidadã” que respeite as diferenças e eduque
para a diversidade com igualdade, levando-se em conta que “NÃO SOMOS TODOS
IGUAIS”.
[...] um bom livro de texto é um livro capaz de ensinar para a percepção
histórica, de oferecer a possibilidade de realizar interpretações históricas
corretas e estimular a orientação para a vida presente, relacionando-as com
as perspectivas de futuro, ou seja, o livro didático em especial, o livro didático
de história é fundamental, a formação de uma consciência histórica do aluno
(RUSEN, 1997).

Faz-se oportuno, portanto, a partir das colocações de Rusen (2001), a respeito
da importância do livro didático de história na formação da consciência histórica
lembrar que o indivíduo se percebe, percebe o outro, cria metas de futuro e uma
identidade individual e coletiva de acordo com a consciência histórica adquirida.
Nesse sentido, se torna crucial compreendermos quais ideologias e a que interesses
os conteúdos e as narrativas dos livros didáticos de história atendem. Nessa mesma
linha de pensamento Silva e Guimarães (2010) afirmam “Um currículo de História é,
sempre, produto de escolhas, visões, interpretações, concepções de alguém ou de
algum grupo que em determinados espaços e tempos detêm o poder de dizer e fazer.”
Em vários momentos na história do Brasil percebemos claramente a
interferência do Estado na produção e escolha do conteúdo a ser trabalhado no
material didático de História de acordo com seus interesses políticos. No Brasil desde
1961 foi instituída a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) que regulamenta a
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educação no país, porém, esta também é fruto de embates e disputas políticas entre
os grupos que estão no poder.
A disciplina de história ensinada nas escolas já nasce no intuito de se utilizar o
conhecimento histórico para atender a uma demanda do Estado e assim construir uma
identidade nacional (coletiva) através da educação e da cultura onde a história
ensinada teria papel de destaque. Em 1838 é criado o Instituto Histórico Geográfico
Brasileiro (IHGB), seus historiadores foram os responsáveis por construir uma
historiografia ensinada que contribuísse na construção do conceito de Nação
Brasileira de acordo com os ideais da emergente república.
Durante o Império, desde o início da tarefa de construção do Estado, o
discurso de legitimação da monarquia levou intelectuais e estadistas a
formularem um projeto político civilizatório da nação, comprometido com o
perfil identitário branco-europeu idealizado para os trópicos. A ausência de
um sentimento de pertencimento nacional exigiu do poder oficial um esforço
maior voltado para a tarefa de consolidação do Estado e construção da Nação
brasileira pela via da educação e cultura[...]o lugar institucional da produção
histórica é o IHGB e o lugar da produção didática é o Colégio De Pedro II
(ANDRADE, 2007, p.2190).

Desde o princípio o material didático a ser utilizado fora considerado tão
importante que o próprio Ministro Bernardo Pereira de Vasconcelos toma para si a
responsabilidade pela escolha dos compêndios utilizados.

O Ministro dispensava especial cuidado a escolha dos professores e do
material a ser utilizado pelos alunos, tomando a si a responsabilidade pela
escolha dos compêndios – como eram conhecidos os livros didáticos da
época. Os primeiros compêndios por ele indicados e aprovados foram os
manuais franceses de Cayx e Poissn (História Antiga) e os de Rozoir e Dumnt
(Historia Romana) primeiramente importados e mais tarde traduzidos...
(SANTOS, 2009, p.67).

Em outros períodos de mudança política, como a implantação do Império, o
Estado Novo a Ditadura Militar, o livro didático de História também fora utilizado como
ferramenta oficial de controle ideológico e poder sobre a sociedade buscando assim
legitimar o governo e garantindo a ordem e a moral de acordo com os interesses do
grupo dominante. Durante a ditadura militar, por exemplo, o governo estabeleceu um
programa curricular de história que privilegiasse a história oficial, baseada na moral e
no civismo.
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A estrutura de programa [...] impunha um ensino diretivo, não crítico, no qual
a história aparecia como uma sucessão linear de fatos considerados
significativos, predominantemente de caráter político-institucional, e no qual
sobressaíam os espíritos positivos que conduziriam à história. Nessa
concepção, a ordem social, livre de conflitos, seria fator de progresso e as
desigualdades seriam legitimadas como fatos universais e naturais
(FONSECA, 2003, p.58).

Invisibilidade do negro no livro didático de história se faz através de seus textos,
imagens, omissões e ausências, carregados de um teor ideológico cheio de uma
intencionalidade atendendo aos interesses de uma camada dominante que se
considera branca e se esconde atrás da máscara criada pelo mito da democracia
racial.
Decreto n° 1.331, de 17 de fevereiro de 1854, estabelecia que nas escolas
públicas do país não seriam admitidos escravos, e a previsão de instrução
para adultos negros dependia da disponibilidade dos professores. O decreto
n°7.031 - A, de 6 setembro de 1878, estabelecia que os negros só podiam
estudar no período noturno (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS

PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E PARA O
ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA,
2004).

Durante o século XIX, com a tentativa de consolidação de um Estado Nacional
brasileiro, baseado no modelo europeu, o negro “é praticamente excluído do processo
educacional, como podemos perceber no documento.
Diante desse quadro faz se imprescindível dar vez e voz aos afro brasileiros,
tornando visível seu protagonismo na história brasileira, oportunizando que as
crianças e adolescentes ao entrarem em contato com sua História, sua cultura, suas
lutas e conquistas possibilitando a construção de uma consciência crítica e reflexiva
de si mesma e da sociedade em que ela vive.
O certo se torna ‘verdadeiro’ na consciência da criança. Mas a consciência
da criança não é algo ‘individual’ (e muito menos individualizado), é o reflexo
da fração da sociedade civil da qual participa, das relações sociais tais como
elas se concentram na família, na vizinhança, na aldeia etc. A consciência
individual da esmagadora maioria das crianças reflete relações civis e
culturais diversas e antagônicas às que são refletidas pelos programas
escolares: o ‘certo’ de uma cultura evoluída torna-se ‘verdadeiro’ nos quadros
de uma cultura fossilizada e anacrônica, não existe unidade entre escola e
vida e, por isso, não existe unidade entre instrução e educação (GRAMSCI
apud 1968, FARIA, 1984, p.75).

Durante muitos séculos a história da África esteve ausente dos livros didáticos
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e currículos escolares de história geral criando uma lacuna na formação de
identidades individuais e coletivas, o negro e a África só foram lembrados durante
séculos apenas no que se refere a escravidão e, mesmo assim, de forma deturpada.
Os livros didáticos de história trazem a imagem do negro escravo e nunca
escravizado como se essa fosse uma condição própria sua e não uma violência do
colonizador, da África selvagem, pobre, centro de guerras e doenças. A África rica,
desenvolvida, grandiosa, centro disseminador de história e cultura e a verdadeira
causa dos grandes conflitos e problemas enfrentados pelo continente africano ainda
hoje (o esquartejamento do continente pelas grandes potencias) é omitida.
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RESUMO
O Brasil na visão dos estrangeiros é visto como um país cordial e hospitaleiro, como
uma das suas mais importante caraterística, no que se refere a sua população, a
pluralidade de culturas, de povos e tradições fruto de uma diversidade étnica que
ocorreu no seu processo de ocupação histórica e que perpassa os diferentes povos
indígenas, portugueses, negros africanos escravizados entre outros grupos que
migraram para essa região no decorrer dos séculos. Estudos de autores como Djamila
Ribeiro (2019), Abdias Nascimento (2016), Sueli Carneiro (2011) apontam que o Brasil
apresenta uma chaga na sua história, o racismo e a negação da história do povo
negro. Esse estudo tem como objetivo dialogar sobre a importância da Lei 10.639/03
(BRASIL, 2003) como política pública educacional para uma educação antirracista no
contexto da educação básica brasileira. Trata-se de uma pesquisa de cunho
bibliográfico com o uso de documentos, por compreender metodologicamente serem
os que se adequam ao objetivo da pesquisa. Destaca-se que mesmo após longos
anos de sua promulgação, muitos são os entraves para sua implementação efetiva,
mas são inegáveis as conquistas nos últimos anos, mas ainda é preciso avançar para
sua aplicação nas escolas brasileiras. Entre os entraves para sua concretização existe
a resistência de muitos secretários e secretárias de educação dos Estados e
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Munícipios. Assim, como de diretores e professores das escolas públicas e
particulares, em função do desconhecimento da lei e dos conteúdos curriculares
concernentes a história da África e dos afrodescendentes brasileiros, que em muitos
casos continuam tendo sua história e cultura negada nos espaços escolares.
Palavras-chave: Lei 10.636/03. Racismo. Educação. Educação Básica.

Abstract
In the eyes of foreign, Brazil is seen as a cordial and hospitable country, showing its
most important characteristic, the plurality, tradition and culture of its people, originated
from the ethnic diversity that occurred in its process of historical occupation and that
permeates the different indigenous peoples, Portuguese, enslaved African blacks and
many others over time. Sthe studies of the authors, Djamila Ribeiro (2019), Abdias
Nascimento (2016), Sueli Carneiro (2011) demonstrate that Brazil has has a wound in
its history, evidenced in racism and in the denial of the history of the black people. This
study with the purpose to discuss the importance of Law 10.639 / 03 (BRASIL, 2003)
as an educational public policy for anti-racist education in the context of Brazilian basic
education. Using bibliographic documents, methodologically adequate to the research
objective.It is noteworthy that even after many years of its promulgation, its
implementation is difficult, being better in the last years, but it is still necessary to
advance for its application in Brazilian schools. The biggest difficulties are in the state
education departments. In addition, in the context of the school nucleus, ignorance of
Brazilian laws and curricular content regarding African history and Brazilian Afrodescendants occurs, which in many cases continue to have their history and culture
denied in schooling.
Keywords: Brazilian Law 10.636 / 03. Racism. Education. Basic education.

1. INTRODUÇÃO

A Educação brasileira é marcada historicamente pela exclusão do povo negro e
de tudo que está ligado a seus saberes e ancestralidade. O enfrentamento para mudar
essa realidade é um movimento que vem acontecendo desde a época da
escravidão, se pensarmos na luta e resistência dos negros escravizados para manter
sua cultura e identidade até chegar nos movimentos sociais atuais, em especial o
movimento negro. Esse artigo tem como objetivo dialogar sobre a importância da Lei
10.639/03 (BRASIL, 2003) como política pública educacional para uma educação
antirracista no contexto da educação básica brasileira.
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Após lutas e reivindicações constantes dos movimentos sociais, do movimento
negro organizado, o Brasil avançou na implementação de políticas públicas
educacionais nos últimos anos, com o objetivo de corrigir um passado histórico de
negação de direitos para a população negra. Conhecer e compreender como essas
políticas

reparadoras

e

seus

marcos

regulamentários

são

construídos

e

implementados no âmbito da educação básica é de suma importância na construção
de uma sociedade mais justa e que respeite a diversidade racial e cultural de seus
cidadãos.
Esse estudo é de cunho bibliográfico com o uso de documentos, por
compreender metodologicamente serem os que se adequam ao objetivo da pesquisa.
Ancorando-se em Severino (2017, p.131) que diz: “A pesquisa bibliográfica é aquela
que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em
documentos

impressos,

como

livros,

artigos,

teses

etc.[...]”.

Nessa

perspectiva, faremos uma revisão de autores que discutem sobre a temática. Também
é de caráter documental por analisar a Lei 10.639/03 (BRASIL,2003) e Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, além de outros pareceres que
complementam regulamentação da referida lei.
O texto está estruturado da seguinte maneira: além desta introdução, tem-se o
tópico Racismo, Educação e Políticas Públicas no Brasil, o qual aborda o contexto
histórico sobre o racismo no contexto educacional e as políticas públicas como campo
para a construção e implementação da Lei 10.639/03 (BRASIL,2003). Em seguida, é
feita uma abordagem da Lei 10.639/03: como estratégia de luta por uma educação
básica antirracista, busca-se abordar o marco legal acerca do assunto, enfocando seu
processo de reivindicação e implementação. No item considerações analíticas
apresenta-se a análise da lei e seus avanços e desafios nos últimos anos. Ao final,
tem-se as referências construídas conforme a Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT).

RACISMO, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL
O Brasil tem como uma das suas mais importantes caraterísticos, no que se
refere a sua população, a pluralidade de culturas, pois é fruto de uma diversidade
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étnica que ocorreu no seu processo de ocupação histórica e que perpassa os
diferentes povos indígenas, portugueses, negros africanos escravizados entre outros
grupos que migraram para essa região no decorrer dos séculos. Essa mistura de
grupos, além de gerar um arcabouço cultural riquíssimo, gerou desigualdades, ou
seja, uma hierarquia social como cita Silva (2009, p.15) “[...]baseada em critérios
étnico-raciais, indígenas e negros permanecem em situação de marginalidade e
exclusão social: os indígenas por serem considerados povos primitivos e os negros
por que são vistos como descendentes de escravos”.
Com isso, o racismo é certamente uma das consequências dessa hierarquia
social e tem raízes profundas na história brasileira e, quando nos referimos ao acesso
à educação, essas raízes parecem se aprofundarem ainda mais no meio de tanta
violência racial e simbólica ocorridas nos espaços formais e não formais de educação,
velada em uma ideia de sociedade meritocrata e que insiste em afirmar que as
oportunidades são as mesmas para todos, basta o esforço e dedicação de cada um,
pois vivemos em uma democracia que em tese garante igualdade para todos, no que
tange saúde, moradia, saneamento básico e educação.
Sobre esse racismo desenvolvido no Brasil, o autor Munanga (S/A) fala sobre
a dificuldade de admiti-lo como existente, destacando que “[...] o maior problema da
maioria entre nós parece estar em nosso presente, em nosso cotidiano de brasileiras
e brasileiros, pois temos ainda bastante dificuldade para entender e decodificar as
manifestações do nosso racismo à brasileira [...]” (MUNANGA, S/A, p. 1). O autor
ainda frisa que entre muitos brasileiros existe uma voz que insiste em ver os outros
como racistas, tais como americanos e sul africanos, e isso cria o que autor chama de
“mito de democracia racial brasileira”, o qual funciona como uma crença, o que dificulta
aos brasileiros admitir o racismo.
A concepção de uma democracia racial no Brasil tem gerado diversas
controvérsias em diferentes governos, nos quais tem dificultado as efetivações de
políticas públicas educacionais. Para os defensores dessa concepção, o Brasil é um
País pluriétnico, ou seja, constituído por diferentes povos, nos quais vivem em
harmonia, diferentemente dos Estados Unidos, em que negros e branco eram
separados, em função da cor da pele desse modo, para eles, no Brasil, não existe
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racismo, e a adoção de políticas reparadoras pelo Estado só criam cisão e disputas
entre brancos e negros.
Na atual conjuntura brasileira, tem vigorado esse pensamento, que
efetivamente tem levado o Brasil a um retrocesso nas políticas de reparação histórica,
podemos citar como exemplo: o fim do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial,
da Juventude e dos Direitos Humanos e o fim da SEPPIR (Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial). Esses mecanismos estatais tinham como
um dos seus objetivos criar, supervisionar e fomentar Políticas Públicas que
contribuíssem para descontruir uma visão negativa e racista dos brasileiros
afrodescendentes, assim como colocar em pauta os problemas raciais do país com o
intuito de avançar para um país justo e igualitário, democratizando a todos as
oportunidades e as equidades entre os brasileiros e brasileiras.
Estudos como de Eliana Cavalleiro (2005) chamam a atenção para o fato de
que mesmo o Brasil ocupando o segundo lugar entre os países com o maior número
de habitantes negros, conseguiu construir ao longo de sua trajetória histórica um
quadro de extrema desigualdades relacionadas a questão étnico racial, principalmente
no que se refere as oportunidades entre negros e brancos. O que vem sendo
enfrentado por meio de movimentos de resistência e a produção de leis e políticas
públicas, inclusive no campo educacional.
Nessa discussão é importante compreender que a nossa educação sempre foi
pautada em conceitos eurocêntricos, a qual cria no nosso imaginário pensamentos e
ideias preconceituosas como cita Kabengele Munanga (2005, p.15.) “[...] não
podemos esquecer que somos produtos de uma educação eurocêntrica e que
podemos, em função desta, reproduzir consciente ou inconscientemente os
preconceitos que permeiam nossa sociedade”. Desse modo, esse pensamento
eurocêntrico cria preconceitos internos, os quais são colocados como naturais diante
de atitudes cotidianas nem mesmo percebida como preconceituosas.
Salientamos também que há alguns séculos os negros foram alijados do
processo de educação formal, sendo colocados a margem de um direito que, até
então, não fazia parte da realidade desse grupo; mesmo após o processo de abolição
da escravidão brasil, fruto dos interesses grupo econômico e político do período em
questão, sendo um momento histórico o qual não caberia mais tal forma de opressão.
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Então, sabemos que atualmente a educação formal no Brasil é um direito
resguardado a todos os cidadãos por meio do capítulo III seção I no artigo 205, da
Constituição federal de 1988 que diz “A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho.” E ainda tem uma lei especifica que nasce desse
artigo, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de 1996, a qual
destaca no seu TÍTULO II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional Art. 3o O
ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da educação escolar;
VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da
legislação dos sistemas de ensino;
IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extraescolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
XII – consideração com a diversidade étnico-racial

Como podemos perceber, esses documentos legais supracitados regem os
direitos e deveres referentes a garantia de uma educação de qualidade a todos
cidadãos, sendo uma educação pautada também na diversidade étnico-racial e
valorização da experiência dos educandos, o que já deveria garantir uma educação
plural e inclusiva. Porém a realidade nas instituições de ensino ainda é de locais que
na grande maioria perpetuam discursos e práticas racistas.
Dessa maneira, as instituições de educação básica comportam um grande
quantitativo de crianças, adolescentes, jovens e adultos, os quais são atendidos em
diferentes modalidades e níveis de ensino, devendo ser um ambiente livre de
preconceitos e que respeite as diferenças de gênero, religião, cor etc. Isso traz
desafios que devem ser enfrentados como aponta o Plano Nacional de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações
Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana:
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O Brasil conta com mais de 53 milhões de estudantes em seus diversos
sistemas, níveis e modalidades de ensino. Os desafios da qualidade e da
equidade na educação só serão superados se a escola for um ambiente
acolhedor, que reconheça e valorize as diferenças e não as transforme em
fatores de desigualdade. Garantir o direito de aprender implica em fazer da
escola um lugar em que todos e todas sintam-se valorizados e reconhecidos
como sujeitos de direito em sua singularidade e identidade. (BRASIL, s/d)

Nessa perspectiva, o Plano Nacional supracitado defende que a escola precisa
desenvolver práticas que valorizem seus alunos. Contudo, quando falamos da
identidade negra, percebemos uma invisibilidade do negro na escola, mas
especificamente no currículo, com consequência no livro didático em alguns casos,
pois quando aparece é de uma maneira inferiorizada que fortalece a discriminação e
a disseminação de ideias preconceituosas e excludente sobre a identidade negra, da
história e da cultura negra. Criando um marginário ruim, como aponta Gomes:
A identidade negra é entendida, aqui, como uma construção social, histórica,
cultural e plural. Implica a construção do olhar de um grupo étnico/racial ou
de sujeitos que pertencem a um mesmo grupo étnico/racial sobre si mesmos,
a partir da relação com o outro. Construir uma identidade negra positiva em
uma sociedade que, historicamente, ensina ao negro, desde muito cedo, que
para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo, é um desafio enfrentado pelos
negros brasileiros. (GOMES, 2003, p. 171).

A autora Gomes destaca o desafio existente sobre a questão da formação da
identidade negra de forma positiva, pontuando a negação que muitas vezes o próprio
negro faz sobre sua identidade, passando por processos de negação de sua negritude
para melhor ser aceito na sociedade brasileira.
Essa realidade de negação supracitada é perpetuada pelos canais de
comunicação, rede socias, mídias e até mesmo pela escola. No caso específico da
escola, por exemplo, muitos livros didáticos ainda mostram o negro em um espaço de
inferioridade como escravo e não negro que foram escravizados, ou seja, como parte
da sua existência, além de desconsiderar a questão da resistência negra nesse triste
período. Muitos professores são desatualizados sobre a temática das relações étnicoraciais e acabam reproduzindo o discurso sem fazer as ponderações necessárias.
Sobre essas questões, Silva, 2001, destaca que:
O processo de seletividade dos conteúdos curriculares, o currículo oculto, a
invisibilidade e o recalque da imagem e cultura dos segmentos sem
prevalência histórica, na nossa sociedade, são alguns dos mecanismos
produzidos para manter a hegemonia da ideologia dominante. O produto final
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de todo esse processo está4 configurado no currículo eurocêntrico vigente
nas escolas brasileiras, em todos os níveis de ensino (SILVA, 2001, p. 141).

Observa-se que, na maioria, ou em uma grande parte das escolas brasileiras,
o livro didático é tido como currículo prescritivo oficial das escolas, fazendo com que
os docentes sejam reprodutores das ideias contidas nele, que muitas vezes faz com
que o professor reproduza uma visão europeia do mundo, das pessoas e das coisas,
e, em muitos casos, sobre a cultura, a identidade do povo negro, essa visão é negativa
e discriminatória e não valoriza as diversidades culturais dos educandos. O reflexo
disso é a negação dos estudantes própria cultura, identidade, modo de vida e ser da
existência no mundo. Assim, a escola na qual deveria prevalecer a pluralidade de
culturas e modos de ser, tornar-se prescritiva de um único padrão, o da cultura e das
pessoas brancas.
É a partir desse cenário de desigualdades raciais e exclusões sociais é que as
políticas públicas reparadoras e ações afirmativas se fazem necessária. Assim a
necessidade de implementações de documentos legais que respaldem a produção de
estratégias legais, que visam diminuir as disparidades ao acesso de uma educação
de qualidade e de equidade para todos, independente de raça e que respeite a
diversidade cultural a qual forma a sociedade brasileira. Como a implementação da
Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003), que é o objeto desse estudo. Entendendo aqui as
políticas públicas na perspectiva defendida por Eugenio e Vitorino (2013, p. 275) que
diz:

Entende-se por políticas públicas as ingerências previamente organizadas do
poder público objetivando a resolução dos problemas sociais. Historicamente,
sempre houve uma intervenção mínima do Estado na vida social, porém, a
partir da segunda metade do século XX, as intervenções governamentais
sofreram mudanças nos termos-chave do conceito mínimo, como:
intervenções planejadas, poder público e situações sociais problemáticas. (

Assim, constata-se a importância da intervenção do estado na promoção de
políticas públicas reparadoras que visem atenuar os males causados pelas
desigualdades raciais. Sendo as ações afirmativas um instrumento legal de estado
como possibilidade de implementação dessas políticas. Essas ações afirmativas
ajudam a incluir os grupos excluídos, aqui o seu prisma retrospectivo e prospectivo
como nos mostra Piovesan (2008, p.890) “As ações afirmativas devem ser
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compreendidas não somente pelo prisma retrospectivo– no sentido de aliviar a carga
de um passado discriminatório –, mas também prospectivo– no sentido de fomentar a
transformação social, criando uma nova realidade”.
Dessa forma, as ações afirmativas devem permitir uma nova conjuntura dentro
dos espaços excludentes da sociedade por objetivar uma reparação e, ao mesmo
tempo, uma nova possibilidade de inclusão social mais igualitária no sentido de
direitos a oportunidades para todos os grupos excluídos, com a perspectiva de um
processo menos injusto e desigual.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a

Educação das Relações Étnico-Racial e para o Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana estacam que:
Políticas de reparação voltadas para a educação dos negros devem oferecer
garantias a essa população de ingresso, permanência e sucesso na
educação escolar, de valorização do patrimônio histórico-cultural afro
brasileiro, de aquisição das competências e dos conhecimentos tidos como
indispensáveis para continuidade nos estudos (BRASIL, 2004, p. 11).

Assim, depreende-se que a implementação da Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003),
que modifica a LDB (BRASIL, 1996) trazendo a obrigatoriedade do desenvolvimento
das questões sobre a temática História e Cultura Afrobrasileira, a qual não parte da
ideia de uma nova disciplina, mas sim de incluir nos currículos escolares a discussão
nas disciplinas já existentes de modo que incluir toda a contribuição do povo negro
afrodescendentes nos diálogos e práticas escolares é um avanço ao enfrentamento
ao racismo no âmbito educacional e social para os educandos negros. Colaborando
com essa questão Gomes (2012, p. 105) destaca:
[...] a mudança estrutural proposta por essa legislação abre caminhos para a
construção de uma educação anti-racista que acarreta uma ruptura
epistemológica e curricular, na medida em que torna público e legítimo o
“falar” sobre a questão afro-brasileira e africana. Mas não é qualquer tipo de
fala. É a fala pautada no diálogo intercultural. E não é qualquer diálogo
intercultural. É aquele que se propõe ser emancipatório no interior da escola,
ou seja, que pressupõe e considera a existência de um “outro”, conquanto
sujeito ativo e concreto, com quem se fala e de quem se fala. E nesse sentido,
incorpora conflitos, tensões e divergências. Não há nenhuma “harmonia” e
nem “quietude” e tampouco “passividade” quando encaramos, de fato, que as
diferentes culturas e os sujeitos que as produzem devem ter o direito de
dialogar e interferir na produção de novos projetos curriculares, educativos e
de sociedade. Esse “outro” deverá ter o direito à livre expressão da sua fala
e de suas opiniões. Tudo isso diz respeito ao reconhecimento da nossa
igualdade enquanto seres humanos e sujeitos de direitos e da nossa
diferença como sujeitos singulares em gênero, raça, idade, nível
socioeconômico e tantos outros. Refere-se também aos conflitos, choques
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geracionais e entendimento das situações-limite vivenciadas pelos
estudantes das nossas escolas, sobretudo aquelas voltadas para os
segmentos empobrecidos da nossa população.

Durante séculos, ou desde quando ouvimos falar de escola formal, tem-se
notado que escola tem contribuído para a invisibilidade do povo negro, isso porque
durante muito tempo nos espaços escolares, a pauta sempre foi “a escravidão do
negro”. Até pouco tempo, comemorava-se o 13 de maio como referência a abolição
da escravidão no Brasil, como data importante para os negros. Só recentemente, após
lutas dos movimentos negros, as escolas, nos seus currículos escolares passaram a
celebrar o 20 de novembro, em referência a Zumbi dos Palmares, um símbolo de luta
e resistência do Negro no Brasil. A escola não pode apenas reproduzir aspectos da
escravidão, mas sim as culturas, as contribuições do povo negro, a formação cultural,
política, social e econômica do país nos seus diversos aspectos. Assim, destaca-se a
importância e magnitude da Lei 10.639/03 para a cultura negra.

2. A Lei 10.639/03: como estratégia de luta por uma educação básica antirracista.

Em 2021, comemoramos 18 anos de criação da Lei 10.639/03. Para nós
mulheres e homens negros, afrodescendentes brasileiros temos muito a comemorar.
Deve ser literalmente a comemoração da emancipação do Povo Negro. Mesmo que
em muitos estados, munícipios, e, por conseguinte, em escolas brasileiras, ainda não
se tenha efetivado plenamente a referida lei, é preciso destacar que muitos estados,
munícipios, e, por conseguinte, em escolas brasileiras, ainda não se tenha efetivado
plenamente a referida lei. Mas é preciso destacar os avanços e os retrocessos nesses
longos anos em que a lei está em vigor. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e da Pesquisa Nacional por Amostra Domicílios (Pnad) apontam
que quase 1,14 milhão de estudantes autodeclarados pretos e pardos estavam nas
universidades públicas brasileira em 2018, revelando um aumento acima dos 50% dos
anos anteriores.
Se hoje celebramos a entrada da maioria negra nas universidades públicas,
deve-se ao fato das aplicações das políticas públicas reparadoras, tal qual a lei
10.639/03, pois significa ou pressupõe dizer que mais pessoas estão reconhecendo
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sua identidade negra, sua cultura e sua história desde a educação básica. Mas no que
tange ao acesso as universidades públicas, também é preciso discutir não só o
acesso, mas também a permanência destes estudantes, pois o índice de evasão é
alto.
Desse modo, a lei aqui analisada nestes seus 18 anos de existência tem
promovido efetivas mudanças nas estruturas sociais brasileiras. Assim, faz-se
necessário estudar e compreender a importância dessa lei para os brasileiros e
brasileiras negras. Ao longo do século XX, muitas foram as lutas e reivindicações dos
movimentos negros brasileiros para as pautas e demandas do povo negro, Abdias
Nascimento, assim pontuou:
O negro neste país está acordado, alerta, e vai continuar sua luta sempre. Isto
é um processo irreversível! Espero que o Brasil tenha a sensatez de ouvir-lhe
os gritos em vez de se fazer de surdo. O negro no Brasil é maioria, e
democraticamente no futuro deve assumir a direção do país! É só uma
questão de tempo e de aprimoramento das instituições democráticas.
(NASCIMENTO, 2009, p. 14).

Nas palavras de Nascimento, não são um alento, ou um canto de desespero,
mas sim uma constatação de que o povo negro tem lutado, ainda luta para suas
pautas garantidas e resguardadas pelo Estado Democrático de Direito, e fruto dessas
lutas é a lei 10.639/03.
Em 9 de janeiro de 2003, em Brasília, 182 o da Independência e 115o da
República da República Federativa do Brasil, o então presidente da República Luiz
Inácio Lula Da Silva e o seu ministro da Educação Cristovam Ricardo Cavalcanti
Buarque Sancionaram, promulgaram e publicaram a lei 10.639/03, alterando a Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, e incluindo no currículo oficial da Rede de Ensino Pública e
Privada do ensino fundamental e médio a obrigatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira", concretizando um marco histórico para a população negra
brasileira. Pois a lei garante a representatividade dos saberes, fazeres e identidade
dessa parcela maioritária da população nos currículos formais escolares, não apenas
a história da escravidão como comumente era feito. Destacando aqui alguns artigos
da referida lei:
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"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura AfroBrasileira.
§ 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 especial 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’."

Como podemos observar nos artigos supracitados, a lei consegue elaborar
caminhos para a efetivação da temática das relações étnicos raciais nos ambientes
escolares, porém para esse movimento forma necessário outros documentos legais
no processo de implementação e efetivação da lei nas práticas educacionais em sala
de aula.
O parecer CNE/CP 3/2004 que estabelece as diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnicas Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, o qual teve como relatora a professora Emérita da
Universidade Federal de São Carlos Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, teve grande
importância nesse processo legal, pois justificou a necessidade das diretrizes como
estratégia

de

concretização

da

referida

lei

as

demandas

da

população

afrodescendentes na área da educação. Como cita um dos trechos retirados das
questões introdutórias do referido parecer:
O parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação,
à demandada população afrodescendente, no sentido de políticas de ações
afirmativas, isto é, de políticas de reparações, e de reconhecimento e
valorização de sua história, cultura, identidade. Trata, ele, de política
curricular, fundada em dimensões históricas, sociais, antropológicas oriundas
da realidade brasileira, e busca combater o racismo e as discriminações que
atingem particularmente os negros. Nesta perspectiva, propõe à divulgação
e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores
que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de
asiáticos – para interagirem na construção de uma nação democrática, em
que todos, igualmente, tenham seus direitos garantidos e sua identidade
valorizada.

Assim, o parecer consegue responder como ação afirmativa e política
reparadora de reconhecimento e valorização da história, cultura e identidade negra, a
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qual precisa adentrar os muros das instituições de ensino básica das redes públicas
e privadas, trazendo mudanças nas políticas curriculares da educação básica, tendo
como resultado a Resolução nº 1, de 17 de junho de 2004 que Institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Destacando o artigo 2 que diz:
Art. 2° As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africanas constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o
planejamento, execução e avaliação da Educação, e têm por meta, 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.

Nessa perspectiva, as diretrizes vêm como instrumento regulamentador que
pauta os princípios e fundamentos que orientam as práticas pedagógicas e as
avaliações educacionais, estabelecendo também metas a serem alcançadas no que
tange a formação dos cidadãos brasileiros que compreendam a sociedade
multicultural e pluriétnica que é o Brasil, por meio de relações ético-raciais mais
positivas no processo educacional, tendo como foco a construção de uma nação mais
democrática.

4. CONSIDERAÇÕES ANALÍTICAS SOBRE A LEI 10.639/03 NA EDUCAÇÃO
BÁSICA.
Desde a implementação da lei 10.639/03 (BRASIL, 2003), observamos
avanços no que se refere a educação básica e desafios que ainda precisam ser
enfrentados no desenvolvimento dessa política pública educacional. Os desafios vão
desde as questões ligadas as secretárias de educação municipal ou estadual nas
formulações de seus currículos, a gestão escolar, coordenação pedagógica e a
formação docente.
Nessa perspectiva, um estudo feito por Gomes e Jesus (2013) que investiga os
procedimentos metodológicos e os resultados da pesquisa nacional “Práticas
Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola na Perspectiva de
Lei 10.639/2003 aponta alguns resultados sobre o desenvolvimento das práticas
pedagógicas em escolas públicas:
As escolas em que o mito da democracia racial se mostrou mais presente nos
depoimentos colhidos, revelando a sua força enquanto concepção e

171

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

imaginário social e pedagógico sobre a diversidade, apresentaram práticas
mais individualizadas, projetos com menor envolvimento do coletivo de
profissionais e pouco investimento na formação continuada na perspectiva da
Lei e suas Diretrizes. Dessa forma, apresentam níveis mais fracos de
enraizamento e sustentabilidade. (GOMES E JESUS, 2013, p. 30)

Como podemos observar, nesse estudo feito por Gomes e Jesus, um dos
desafios no desenvolvimento das práticas pedagógicas a luz da lei 10.639/2003 ainda
é em algumas escolas a questão do mito da democracia racial, ou seja, aquela ideia
que paira no imaginário social e pedagógico sobre a diversidade, tendo como
resultado nas suas práticas pedagógicas individualizadas e pouco investimento em
educação continuada sobre a Lei., ou seja, demostram mais fragilidades em seus
projetos.

Outro ponto desafiador sobre as práticas na perspectivada da Lei 10.639/2003
também é citado por Gomes e Jesus (2013), que diz:
O desinteresse pelas questões étnico-raciais notado em algumas escolas não
diz respeito apenas às questões do racismo, da discriminação, do preconceito
e do mito da democracia racial. Está relacionado também ao modo como
os/as educadores/as lidam com questões mais gerais de ordem política e
pedagógica, por exemplo, formas autoritárias de gestão, descompromisso
com o público, desestímulo à carreira e à condição do/a docente, bem como
visões políticas conservadoras de maneira geral. (GOMES E JESUS, 2013,
p. 30)

Posto isso, observamos que outro ponto de fragilidade que desafia a
implementação de práticas pedagógicas com enfoque na Lei 10.639/2003 está ligado
ao modo como os professores se relacionam com questões de gestão, ordem política
e pedagógica no interior da escola. Desenvolver o trabalho docente sem o apoio
desses profissionais de educação, os quais dentro de suas atribuições deveriam dar
base para o desenvolvimento dessas práticas, certamente dificulta os trabalhos, além
da barreira posta com visões preconceituosas e conservadoras que se negam a
problematizar essas questões.
Gome e Jesus (2013) também apontam outro empecilho no desenvolvimento
dessas práticas que são as questões dogmáticas:
Algumas práticas pedagógicas desenvolvidas pelas escolas revelaram-se
pautadas em interpretações dogmáticas de cunho religioso, demonstrando a
presença da intolerância religiosa. (GOMES E JESUS, 2013, p. 30)
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Essa questão de dogmas se mostra como um desafio para o desenvolvimento
de práticas pensadas a partir da lei 10. 639/2003, pois, quando pensamos em
atividades que revelam as religiões de matrizes africanas, gera-se um desconforto
para alguns atores da escola que olham para essa religião de maneira preconceituosa
e colocam suas crenças a frente das discussões de diversidade a qual garante o
respeito a diversidade cultural e religiosa.

À guisa de conclusões:
Destaca-se que a lei 10.639/03 juntamente com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africanas, marcam mais um momento histórico na luta educacional
antirracista, por garantir legalmente a obrigatoriedade desses temas em sala de aula,
no qual exige aos educadores novas formações e construções frentes as relações
étnico-raciais. Entretanto, mesmo longos anos de sua implementação muitas foram
as conquistas, mas ainda é preciso avançar para sua efetiva aplicação nas escolas
brasileiras. Muito são os entraves para sua concretização, como a resistência de
muitos secretários e secretárias de educação do Estados e Munícipios. Assim, como
de diretores e professores das escolas públicas e particulares, em função do
desconhecimento da lei e dos conteúdos curriculares concernentes a história da África
e dos afrodescendentes brasileiros, que em muitos casos continuam tendo sua
história e cultura negada nos espaços escolares.
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COMO A HISTORIOGRAFIA CONTRIBUI NA EXCLUSÃO DE UM
EGITO AFRICANO?

Viviane Aparecida da Silva Paiva
Mestre em História -UFG
viviane1000asp@gmail.com

RESUMO
Os estudos sobre o Egito antigo têm, tradicionalmente, figurado nos currículos de
história. Os livros didáticos de história têm construído representações do Egito e
através delas disseminado uma perspectiva que oculta a africanidade do Egito, logo
oculta importante capítulo da história das contribuições das populações Africanas para
a construção das sociedades humanas. Este trabalho buscará analisar e compreender
como a historiografia tem contribuído na construção de uma imagem negativa do
negro e de ausência da história das antigas sociedades africanas para a
desconstrução dos estereótipos racistas que procuraram construir uma representação
da inferioridade das populações africanas e afrodescendentes em relação às
europeias e euro descendentes.
Palavras-chaves: África, racismo, Egito.

INTRODUÇÃO
O ensino de história é fundamental na formação da consciência histórica do
indivíduo à medida que nos ajuda a compreender e conhecer a história e a cultura da
nossa sociedade. Segundo Rusen (2010), “é a partir das escolhas que fazemos
baseadas no nosso conhecimento do passado, em nossa cultura e nas projeções que
fazemos do futuro é que desenvolvemos a consciência histórica.”
O processo ensino-aprendizagem de história não é neutro, ele sofre
influências da realidade do professor, do material didático e da realidade histórico
social e cultural do aluno e inclusive dos meios de comunicação.
A consciência histórica pode ser definida como uma categoria que se
relaciona a toda forma de pensamento histórico, através do qual os sujeitos
possuem a experiência do passado e o interpretam como história. Em outras
palavras ela é “(...) a suma das operações mentais com as quais os homens
interpretam sua experiência da evolução temporal de seu mundo e de si
mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua vida prática
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no tempo” (RUSEN, 2010, p. 57).

Durante muito tempo, podemos perceber na historiografia geral da
humanidade voltada à educação básica uma lacuna causada pela ausência da
História da África, variadas são as justificativas, falta de fontes escritas, dificuldades
na pesquisa arqueológica, até o mito criado por Hegel, filósofo alemão do início do
século XX, e disseminado pelas representações ou a falta delas, historiográficas de
que a África é um continente incapaz de produzir história19.
Na verdade, os registros da história dos povos africanos são tão antigos
quanto a própria escrita, os gregos, romanos, velho mundo mediterrâneo, entre outros,
falaram sobre os aspectos políticos, econômicos e, principalmente, sobre as questões
comerciais, mas também, demonstraram grande interesse e curiosidade por aspectos
culturais e grande desenvolvimento tecnológico ocorrido no norte da África, porém
estiveram omissos na historiografia escolar.
A partir do século XV, com a expansão marítima e comercial europeia e a
penetração mais assídua do continente pelos conquistadores faz com que a
curiosidade aumente o interesse por esse território e assim há um crescimento
considerável do número de escritos sobre os habitantes, principalmente das regiões
costeiras da África.
Said em seu livro “Orientalismo: O Oriente como invenção do ocidente”, deixa
claro que o interesse dos europeus em observar e buscar conhecer os povos
dominados da África tinha o intuito de uma maior dominação.
Ter esse conhecimento de tal objeto é dominá-lo, ter autoridade sobre ele. E
a autoridade nesse ponto significa que “nós” devemos negar autonomia a
“ele” – o país oriental-porque o conhecemos e ele existe, num certo sentido,
assim como o conhecemos (SAID, 1995, p.63).

De acordo com Said, as narrativas históricas a respeito deste continente foram
construída para atender interesses políticos e econômicos das potências europeias e
facilitar sua exploração. Com isto, muitos mitos e estereótipos que ajudam a
estabelecer uma superioridade europeia e uma incapacidade africana também foram
criados no sentido de fazer um paralelo inferiorizante entre a África e a Europa que
19

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 -1831), filósofo alemão, considerado um dos maiores da história disse:
“A África não é um continente histórico; ela não demonstra nem mudança nem desenvolvimento”.
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justificasse os atos de violência e barbárie dos colonizadores.
Indiscutivelmente, ainda que existam visões estereotipadas cultivadas contra
outros povos e regiões , a África , mais do que qualquer outo continente,
terminou encoberta por um véu de preconceitos que ainda hoje marcam a
percepção da sua realidade.[...]Uma vez que o continente foi contemplado
com o estigma da subalternidade, não é de se admirar haver representações
confirmando uma pretensa inferioridade junto aos mapas, que, a despeito de
constituírem uma peça técnica ,sumariamente condensavam uma imagem
socialmente construída do mundo (WALDMAN e SERRANO, 2010, p.21 e
29).

Em 1982, no prefácio do volume I da Coleção História Geral da África, M.
Amadou Mahtar, diretor da UNESCO, a época escreveu “Durante muito tempo, mitos
e preconceitos de toda espécie ocultaram ao mundo a verdadeira história da África.
As sociedades africanas eram vistas como sociedades que não podiam ter história”.
O poder e os interesses de grupos dominantes que se formaram através dos
ideais e de uma mentalidade europeia, branca de escravidão por séculos ditaram qual
História da África estudaríamos e até bem recentemente nos foi imposto uma história
da África contada pelos olhos do europeu, do colonizador, uma história que não leva
em consideração seus verdadeiros atores.
Com efeito, a história da África e de toda a humanidade é a história de uma
tomada de consciência. Nesse sentido, a história da África deve ser reescrita.
E isso porque, até o presente momento, ela foi mascarada, camuflada,
desfigurada, mutilada. “Pela força das circunstâncias”, ou seja, pela
ignorância e pelo interesse. Abatido por vários séculos de opressão, esse
continente presenciou gerações de viajantes, de traficantes de escravos, de
exploradores, de missionários, de pro cônsules, de sábios de todo tipo, que
acabaram por fixar sua imagem no cenário da miséria, da barbárie da
impossibilidade e do caos. Essa imagem foi projetada e extrapolada o infinito
ao longo do tempo, passando a justificar tanto o presente quanto o futuro (KIZERBO, 1982, p.21).

Ki-Zerbo (1982), historiador senegalês, abre a introdução de História Geral da
África, com a seguinte afirmação: “A África tem uma história.”. O peso desta afirmação
está no fato de ela se contrapor a uma história de negação e ausência do continente
africano e seu povo na historiografia, Ki-Zerbo (1982), coloca a África numa posição
definitiva de protagonismo na História da humanidade.
A que interesses a historiografia buscou atender através da criação e
disseminação de estereótipos que subjugam a história e a cultura africana? A quem
ou a que grupos interessava uma história da África distorcida, omitida e por vezes
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negada?
Quem acreditamos que somos depende quem acreditamos que fomos, e não
é à toa que ensino de história escolar ou extraescolar formal ou informal é
uma arena de combate em que lutam diversos agentes sociais da atualidade.
Definir quem somos e quem são os outros é parte do condicionamento da
nossa ação e paixão e da ação e da paixão dos outros. Se eu conseguir
convencer a um adversário de que ele é um absoluto incompetente não
precisarei sequer me bater com ele para alcançar a vitória, o que é a mais
perfeita definição de sucesso militar por exemplo (CERRI, 2011, p.15-16).

Inspirados em Cerri (2011), vemos que a criação de estereótipos e o uso
negativo do nosso passado de escravidão e a construção de uma imagem de
inferioridade africana serve como forma de controle ideológico e a manutenção de
determinados grupos sociais, políticos, econômicos e culturais no poder.
Dois momentos são fundamentais na construção de uma historiografia
deturpada do continente africano: os séculos XVI e XX. Durante século XVI, a Europa
vive um momento de efervescência econômica com a expansão marítima e a política
colonizadora mercantilista. A busca desenfreada por matéria prima e mão de obra
barata fazem com que seus olhos se virem para África. Outro problema surge então:
Como justificar a violência e exploração de um povo sobre outro? De um ser humano
sobre o outro?
É nesse momento que se inicia uma série de tentativas de subjugar e
inferiorizar o continente e o povo africanos através de uma estigmatização cruel.

A partir do momento em que se pôde recorrer às noções de “brancos” e
“negros” para nomear de forma genérica os colonizadores ― vistos como
superiores ― e os colonizados, os africanos tiveram de lutar contra uma dupla
servidão: a humana e a psicológica. Marcado pela pigmentação de sua pele,
transformado numa mercadoria entre outras e destinado a trabalho forçado,
o africano veio a simbolizar na consciência de seus dominadores, uma
essência racial imaginária e ilusoriamente inferior, a de negro (MAHTAR,
1982, p.10).

Imaginária e ilusoriamente inferior, como disse Mahtar (1982), porém se fixou
e cristalizou essa ideia como verdade, sendo multiplicada e disseminada através
inclusive e principalmente pela forma com que a historiografia didática construiu a
imagem do negro africano.
A história da África é permeada por mitos e estereótipos que tendem a
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justificar tal inferiorização e consequente desigualdade e discriminação. O passado
de escravidão a que esses povos foram submetidos deixou cicatrizes que dificultam
um presente e futuro de igualdade.
O uso negativo do nosso passado de escravidão formou em nós uma
consciência distorcida de quem somos por não conhecermos quem fomos por não
termos tido um referencial positivo dos povos que formaram a nossa população.
As imagens de uma história, construída sob o véu da eugenia 20 e da
escravização, da África e do africano durante séculos, traz consequências políticas,
econômicas, sociais e psicológicas a milhares de crianças, adolescentes e jovens
negros brasileiros nos nossos dias. Parafraseando Cerri (2011), “Parece obvio que o
passado e o futuro participam ativamente do presente de nossas sociedade.”
A ausência de uma história positiva da África e do africano ensinada em
nossas escolas, lembremo-nos que o Brasil é o 2º país negro do mundo, ficando atrás
apenas da Nigéria com 50,7% de sua população autodeclarada preta ou parda,
segundo o censo demográfico realizado pelo IBGE em 2010, faz com que esses
alunos não se reconheçam como parte integrante da história perdendo a possibilidade
de criar sua própria identidade e, com isso, um sentimento de orgulho e auto estima.
O continente africano é gigantesco e tem uma extensão territorial de
30.220.000Km² e uma variedade enorme de climas, povos e culturas. Alguns desses
povos neste processo de omissão da história africana foram mais silenciados, outros
como é o caso do Egito figuraram na história de forma distorcida, omitindo sua
africanidade.
Essa distorção da história do Egito foi tão grande que inclusive o extirparam
da África e criaram uma nova localização geográfica. Mas como mudar a Geografia?
Como tirar da África uma das maiores e mais importantes civilizações da antiguidade?
A resposta a essa questão foi amplamente buscada pelos governos europeus e norte
americano na tentativa de atender seus interesses exploratórios.
O Egito no início do século XIX representava um entrave aos interesses
destes países e aos ideais eugênicos desenvolvidos por eles. Como justificar a
exploração do continente e a inferiorização do negro se uma civilização tão

20

Criada no século XIX por Francis Galton, a eugenia é um conjunto de ideias e práticas a relativas a um
“melhoramento da raça humana” ou, como foi definida por um de seus seguidores, ao aprimoramento da raça
humana pela seleção dos genitores tendo como base o estudo da hereditariedade (MACIEL, 1999, p.121).
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desenvolvida como o Egito Antigo, que tanto contribuiu para a formação das
“sociedades civilizadas” pertencia a este continente?
Tal tendência se explica por exemplo, quando se procurou extirpar o Egito
faraônico da África. Na lógica eurocêntrica uma civilização notável como a
egípcia não poderia ter nada a ver com um continente selvagem como o
africano. Assinale-se que o Egito materializou uma civilização erguida no
curso do Nilo, pelo que os substratos africanos da sua população, da sua
cultura e da sua religião não poderiam ser negados. Salvo, é claro, na
eventualidade de violenta a geografia do grande rio, dissociando – da direção
das suas águas e das relações mantidas com o interior do continente
(SERRANO e WALDMAN, 2010, p.30).

Em 1890 foi fundada a Universidade de Chicago, através de uma grande
doação, do milionário do petróleo americano John Rockfeller21, neste período nos
EUA, o movimento eugenista estava vivendo um momento de efervescência, sendo
inclusive, promovida pelo governo. Em 1905 foi criado o mais importante órgão de
desenvolvimento do movimento eugênico, também financiado pela Fundação
Rockfeller.
O que seria da eugenia sem todo o dinheiro investido pelos magnatas
Harriman, Rockfeller, Kellogg, Gosney e Osborn? Nessa perspectiva, é
possível afirmar grosso modo, que a eugenia foi a aliança entre o poder
econômico, a ciência e a legislação (DIWAN, 2014, p.63).

Os ideais eugênicos eram importantes, principalmente, no sentido de justificar
a Partilha da África e legitimar a violência e a destruição promovida pela ambição
capitalista do ocidente. Então, porque permitir que o Egito aparecesse? Porque
permitir que uma nação africana continuasse a figurar nos currículos escolares e
materiais didáticos, se era justamente ele o grande entrave a ser extirpado?
Os egípcios tiveram um papel fundamental na formação da sociedade
civilizada, de visível e indiscutível desenvolvimento, social, econômico e tecnológico,
de tal forma, que não foi possível omitir sua existência.
Em 1906, finalmente esse dilema parece ter sido resolvido através do
deslocamento geográfico do Egito Antigo da África para o Crescente Fértil e o Vale do
Nilo. O conceito de crescente fértil foi criado pelo arqueólogo americano e professor
21

John D. Rockfeller Jr (1839-1937) empresário norte americano, considerado o homem mais rico de todos os
tempos, maior financiador do movimento eugenista através do Instituto Rockfeller e do Instituto de Higiene Social,
financiou programas e práticas eugenistas em várias partes do mundo inclusive no Brasil.
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da Universidade de Chicago, James H. Breasted22 e aparece pela primeira vez em
sua obra intitulada Ancient Records of Egypt (Registros Antigos do Egito), toda a sua
pesquisa fora financiada pela Fundação Rockfeller (principal financiadora da eugenia
nos EUA, Europa e inclusive no Brasil). À partir daí os Rockfeller passaram a
sistematicamente patrocinar todas as pesquisas de Breasted e a historiografia,
principalmente aquela destinada ao grande público e a educação básica passam a
trazer um Egito pertencente ao Vale do Nilo e ao Crescente Fértil em sua localização
ao invés de África. Mas não podemos esquecer que a associação do Egito ao
Crescente Fértil, tornou-se, muitas vezes, um elemento de maior ressonância do que
a visualização do Egito na África” (OLIVA, 2008, p.190).
Acreditamos que o Conceito de Crescente Fértil pode até não ter sido
construído com a intenção de usurpar do Egito sua localização, mas não há dúvidas
de que este fora apropriado e ressignificado, de acordo com os interesses dominantes,
pela historiografia e com isso, a africanidade do Egito passa a ser omitida e por vezes
negada.
A quem ou a que interesse atende uma história que oculta e anula a
importância da contribuição do negro na formação da sociedade e lhe impõe uma
carga de estereótipos que o diminui e humilha diante de seus descendentes? Quais
as consequências dessa negação?
Para Certeau (1982), o lugar que a história destina ao passado é igualmente
um modo de dar lugar a um futuro. Concordando com ele, Funari (1997) completa, “a
diversidade cultural antiga pode e deve ser apresentada em contraposição ao discurso
da superioridade cultural das elites no passado e no presente como elo de ligação
constante da realidade atual com suas origens ideológicas”. Através das
considerações destes pensadores podemos refletir sobre a importância de se estudar
a antiguidade para melhor compreendermos como se construiu essa visão
estereotipada que naturaliza as desigualdades e dá sustentação a um sistema
ideológico violento e desumano, o racismo.
O Egito antigo representa o primeiro reino unificado historicamente e teve
grande importância durante toda a antiguidade, despertou o interesse e a admiração
de grandes impérios ocidentais e devido a sua inegável contribuição desde a
22

James Henry Breasted (1865-1935) foi um arqueólogo e historiador estadunidense, primeiro norte americano a
receber o título de doutor em egiptologia
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antiguidade os historiadores têm lhe garantido um lugar na História.
O solo egípcio, riquíssimo em ervas, produz plantas benéficas e nocivas. Todo
egípcio é médico. Os egípcios são mais sábios que os outros (ODISSÉIA, p.229-232.).
Da antiguidade até o século XIX, escritores de vários momentos históricos e,
principalmente, aqueles que foram contemporâneos e tiveram contato com os
egípcios antigos são unânimes e não deixam dúvidas sobre o pertencimento destes à
raça negra. Somente após esse período com as políticas neo imperialistas e o avanço
eugenista é que vemos um Egito branco e com características ocidentais sendo
disseminado.
Justificativas absurdas são usadas para negar o pertencimento dos egípcios
à raça negra, Champolion Fegeac23, em 1829 chega a afirmar o seguinte: “Os dois
traços físicos apresentados, “pele negra e cabelo crespo, não são suficientes para
rotular uma raça como negra.”
Essa fala nos mostra o tipo de argumentação que a historiografia buscou para
omitir a africanidade dos egípcios e com isso, tentar justificar a violência do processo
de escravização dos africanos e a partilha do continente entre as grandes potências.
São exatamente as características físicas que são usadas pelos racistas na tentativa
de inferiorizar o negro, as essas mesmas características que Champolion (17901832), diz não serem suficientes para segundo ele “rotular” uma raça são as mesmas
que a sociedade cruelmente se apropria para taxar, discriminar, excluir e criminalizar
o negro.
Maspero (1846-1916): “Pelo testemunho quase unânime dos historiadores
antigos, eles pertenciam a uma raça Africana. A opinião de todos os
escritores antigos sobre a raça Egípcia é mais ou menos resumida por [leiase: Negra], a qual primeiro se estabeleceu na Etiópia, no Médio Nilo, seguindo
o curso do rio, eles gradualmente atingiram o mar (DIOP, 1974, p.1).
Aristóteles, filósofo grego que viveu entre os anos 384 e 322 a.C. disse:
“Aqueles que são muito negros são covardes, como por exemplo, os egípcios
e os etíopes.” (DIOP, 1974, p.51).

Constantin François de Chassebœuf, conde de Volney, filósofo, historiador e
político francês, empreendeu uma viagem de 3 anos ao oriente, tendo morado no Egito
por 7 meses e 2 anos na Síria, escreveu e publicou em 1787 “Voyage en Egypte et en
Syrie”, escreveu sobre os egípcios:

23

Jean François Champolion Fegeac (1790-1832), linguista francês que decifrou os hieróglifos egípcios.
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Todos eles têm faces balofas, olhos inchados e lábios grossos, em uma
palavra, rostos realmente mulatos. Fiquei tentado a atribuir essas
características ao clima, até que visitando a Esfinge e olhando para ela
percebi a pista para a solução do enigma. Completando essa cabeça cujos
traços são todos caracteristicamente negros, lembrei-me da conhecida
passagem de Heródoto: De minha parte considero os Kolchu uma colônia do
Egito, porque como os egípcios eles têm a pele negra e cabelo crespo.

Aristóteles, filósofo da Macedônia no século IV, preceptor de Alexandre o
Grande, no momento da conquista do Egito em 334 a.C. e que portanto teve contato
com os egípcios no período faraônico.
Aqueles que são muito negros são covardes como, por exemplo, os egípcios
e os etíopes. Mas os excessivamente brancos também são covardes, como
podemos ver pelo exemplo das mulheres; a coloração da coragem está entre
o negro e o branco. Aristóteles, filósofo macedônio. Em Fisionomia, 6. Citado
por Cheikh A. Diop, Origem negra do Egito. In História Geral da África, vol. 2,
p.
Os egípcios tinham apenas um termo para designar a si mesmos: = kmt, =
“os negros” (literalmente). (...) Essa palavra é a origem etimológica da
conhecida raiz kamit, que proliferou na moderna literatura antropológica. Dela
deriva, provavelmente, a raiz bíblica kam (DIOP, 2011, 21-22).
“É de fato, evidente que os colquídios são de raça egípcia (...) muitos egípcios
me disseram que, em sua opinião, os colquídios eram descendentes dos
soldado de Sesóstris. Eu mesmo refleti muito a partir de dois indicadores: em
primeiro lugar, eles têm pele negra e cabelos crespos (na verdade, isso nada
prova, porque outros povos também os tem) ... (Citado por DIOP, 1968,
p.12.).

Os próprios egípcios se retratavam como negros, nas imagens deixadas por
eles, podemos perceber claramente as características negroides, a cor da pele, os
cabelos crespos, as narinas alargadas, os lábios grossos.

Figura 10. Comparando a aparência dos antigos egípcios com os negros africanos
atuais.
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É importante sublinhar que a imagem não se esgota a si mesma. Isto é, há
sempre muito mais a ser apreendido além daquilo que é nela, dado a ler ou
ver. Para o pesquisador da imagem é necessário ir além da dimensão mais
visível ou mais implícita dela (PAIVA, 2006, p. 19).

Nas imagens deixadas pelos egípcios retratando seu povo, seu rosto, eles são
negros, com traços tipicamente negroides e cabelos crespos, percebemos essas
características inclusive em imagens e esculturas feitas para rituais ligados a morte.
Se observarmos as três imagens poderemos notar traços que geralmente
caracterizamos como negroides.
Na figura 11 temos a comparação de quatro mulheres egípcias com uma
mulher etíope atual e a semelhança é facilmente identificada. Percebemos com
clareza não apenas a cor da pele, mas os lábios carnudos e protuberantes e o cabelo
crespo.

Figura 11. Máscara mortuária do Faraó Tutancamon.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Porta.

O funeral e tudo que o envolvia era de extrema importância a esse povo, pois
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acreditavam que essas imagens muitas vezes esculpidas em máscaras mortuárias
deveriam ser o mais fiel possível para ajudar no seu reconhecimento quando estivesse
no além.
Na figura 12, temos a máscara mortuária de Tutancâmon que representa
um aspecto fundamental na vida dos egípcios, ela deveria ser a imagem do próprio
morto através da qual ele seria reconhecido no além túmulo e, mais uma vez, as
características negras saltam à vista, apesar de ser feita em ouro e não demonstrar a
cor da pele elementos como as maças do rosto protuberantes, os lábios e o nariz nos
sugerem feições de uma pessoa negra.

Figura 12. Figura da Estátua do faraó Mentuhotep II da XI Dinastia.

Fonte: www.egitoantigo.net/.
Essas características se tornam ainda mais evidentes se nos dedicarmos a
observar a figura 12, que traz uma escultura do Faraó Mentuhotep, nela ele é
representado

totalmente

negro

e

suas

feições

inegavelmente

negroides,

características como lábios grossos, as maçãs do rosto saltadas, o nariz largo e
achatado são inegáveis.
Nos registros deixados pelos antigos egípcios segundo Diop (2010), no que
se refere a sua própria designação racial, os egípcios se viam e se descreviam como
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negros, não havia outra forma senão essa.
Os egípcios tinham apenas um termo para designar a si mesmos: = kmt ,=
“os negros” (literalmente). Esse é o termo mais forte existente na língua
faraônica para indicar a cor preta; assim, é escrito com um hieróglifo
representando um pedaço de madeira com a ponta carbonizada, e não com
escamas de crocodilo. Essa palavra é a origem etimológica da conhecida
raiz kamit, que proliferou na moderna literatura antropológica. Dela deriva,
provavelmente, a raiz bíblica kam. Portanto foi necessário distorcer os fatos
para fazer com que essa raiz atualmente signifique “branco” em egiptologia,
enquanto, na língua- -mãe faraônica de que nasceu, significava “preto-carvão”. Na língua egípcia, o coletivo se forma a partir de um adjetivo ou de
um substantivo, colocado no feminino singular. Assim, kmt, do adjetivo = km
= preto, significa rigorosamente “negros”, ou, pelo menos, “homens pretos”.
O termo é um coletivo que descrevia, portanto, o conjunto do povo do Egito
faraônico como um povo negro. Em outras palavras, no plano puramente
gramatical, quando, na língua faraônica, se deseja indicar “negros”, não se
pode usar nenhuma outra palavra senão a que os egípcios usavam para
designar a si mesmos. Além disso, a língua nos oferece um outro termo, =
kmtjw = os negros, os homens pretos (literalmente) = os egípcios, opondo-se
a “estrangeiros”, que vem da mesma raiz, km, e que os egípcios também
utilizavam para descrever a si mesmos como um povo distinto de todos os
povos estrangeiros46. Esses são os únicos adjetivos de nacionalidade
usados pelos egípcios para designarem a si mesmos, e ambos significam
“negro” ou “preto” na língua faraônica (DIOP, 2010, p.75).

Se juntarmos todos estes elemento

nos dá no mínimo uma base bem

consistente para uma discussão sobre que raça os antigos egípcios pertenciam,
contudo a historiografia sequer abre a possibilidade dessa discussão, ela
simplesmente omite todas estas características e por vezes nega a negritude desse
povo tão importante no desenvolvimento de uma consciência histórica que forme um
indivíduo que conhece e se orgulha da história e das origens do povo brasileiro, que
respeite e saiba conviver com os diversos sujeitos em sua multiplicidade cultural e de
raça.
Como e porque a historiografia omite, chegando a negar a negritude dos
egípcios diante de tantas evidências e testemunhos incontestáveis de que os egípcios
pertenciam à raça negra?
[...] o pressuposto é de que a história decorre imediatamente das ações
humanas, mas é mediada por uma produção das narrativas, das lembranças,
orientadas por intenções. Nos termos de Rusen, a preocupação é perceber
como dos “feitos se faz a história” (CERRI, 2011, p.33).

Quando a historiografia, principalmente a história didática, voltada a formação
escolar básica, omite a negritude e subtrai o Egito da África, ela está impedindo que
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se crie nos alunos um conhecimento e auto estima sobre a importância do negro. Os
livros didáticos estão repletos de narrativas do negro escravizado, do negro fujão
apanhando sendo castigado, imagens que causam constrangimento e vergonha nos
alunos afrodescendentes e que introjetam nos outros alunos uma ideologia
eurocêntrica e violenta.

É inquestionável que a cultura do homem africano foi negada pela
historiografia tradicional, essa ideia foi, para nós algo instigante. Nesse
sentido, passamos a nos perguntar até que ponto a historiografia questionava
e problematizava as referências e ou silêncios sobre as relações existentes
entre dois processos históricos: o faraônico e o Continente Africano?
(BAKOS, 2007,1).

Concordando com Bakos (2008), quando esta fala sobre como a cultura do
homem africano foi negada pela historiografia tradicional, trouxemos a discussão de
dois historiadores que acreditam ter havido bem mais do que uma negação da cultura
africana e sim uma apropriação, o roubo da cultura africana pela Europa.
Segundo Gordon (2008) e James (1954) é necessário que estes fatos sejam
trazidos à luz do conhecimento para que se devolva a dignidade e orgulho africanos
através da devolução de sua herança e patrimônio cultural.
No livro Sttolen Legacy (O Legado roubado) de 1954, James (1954) utiliza-se
de 5 argumentos principais que deveriam provar que os gregos se apropriaram da
cultura e principalmente da filosofia egípcia, para justificar os argumentos ele faz uma
densa análise da vida e das obras atribuídas a cada um dos grandes filósofos gregos
com a utilização de citações de estudiosos de várias épocas.
Os 5 argumentos utilizados por James (1954) são:
ARGUMENTO I. Filosofia Grega era Filosofia Egípcia Roubada. Porque a
história nos diz que: os Ensinamentos do Sistema de Mistério Egípcio
viajaram do Egito para a ilha de Samos, e de Samos para Cróton e Eleia
na Itália, e por último da Itália para Atenas na Grécia, por meio de Pitágoras
e os Eleáticos e posteriores filósofos Jônicos. Assim, o Egito era a
verdadeira fonte dos Ensinamentos de Mistérios e, portanto, qualquer
reivindicação por tal origem pelos antigos Gregos não somente é errônea,
mas deve ter sido baseada em motivos desonestos.
ARGUMENTO II. A então-chamada filosofia Grega era estranha para os
Gregos: os Gregos rejeitaram e perseguiram a filosofia, devido ao fato de
que ela vinha de uma fonte externa e estrangeira e continha ideias
estranhas com as quais eles não estavam familiarizados. Este preconceito
levou à política de perseguição. Daí Anaxágoras foi indiciado e escapou da
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prisão e fugiu para a Jônia em exílio. Sócrates foi executado; Platão fugiu
para Megara para o resgate de Euclides; e Aristóteles foi indiciado e fugiu
para o exílio. Esta política dos Gregos não teria sentido, se ela não
indicasse que a filosofia era estranha para a mentalidade Greg.
ARGUMENTO III. A Filosofia Grega foi o fruto do Sistema de Mistério
Egípcio.
Porque tem sido encontrada total identidade existindo entre o Sistema de
Mistério Egípcio e a filosofia Grega com a única exceção da idade na
relação de pai para filho. O Sistema de Mistério Egípcio antecedeu o da
Grécia por muitos milhares de anos. A seguir estão as circunstâncias e
condições da identidade: - (i) Total concordância entre a teoria da salvação
Egípcia, e a finalidade da filosofia Grega, ou seja, fazer o homem tornar-se
semelhante a Deus pela virtude e disciplinas educacionais. (ii) total
concordância das condições de iniciação em ambos os sistemas, ou seja,
preparação (em graduais estágios de virtude) antes de cada iniciação. (iii)
Completa concordância em princípios e práticas.
ARGUMENTO IV. Os Egípcios educaram os Gregos. Porque a história
suporta os seguintes fatos: - (i) Os efeitos da conquista Persa sobre o Egito
(a) Remoção das restrições imigracionais contra os Gregos. (b) Abertura
do Egito para pesquisa Grega e (c) incentivou os alunos da Jônia e outros
lugares a visitar o Egito para o propósito de sua educação.
ARGUMENTO V. As doutrinas dos filósofos Gregos são as doutrinas do
Sistema de Mistério Egípcios primeiros filósofos Jônicos têm sido
creditados com as doutrinas de que (a) todas as coisas se originaram a
partir de água (b) todas as coisas originaram-se do ilimitado ou caos
primitivo e (c) todas as coisas se originaram a partir do ar. Mas essas
doutrinas não poderiam ter sido as dos filósofos Jônicos; uma vez que
encontramos as mesmas ideias expressas no primeiro capítulo do Gênesis,
onde nos é dito que, no começo o mundo estava em um estado de caos,
sem forma e vazio (sem limites); e como o espírito de Deus (ar) mudou-se
sobre as águas e os separou-as da terra seca e a terra do céu; e como,
passo a passo, as coisas vivas saíram das águas e como, finalmente,
através do sopro de vida (ar) o homem veio à existência. Gênesis é o
primeiro livro do Pentateuco, cuja data tem sido colocada para o Oitavo
Século a.C.: uma época em que os primeiros filósofos Jônicos nem sequer
existiam, os quais, portanto, não poderiam ter sido os autores destas
doutrinas. Da mesma forma, a autoria de Gênesis tem sido atribuída a
Moisés, quem Philo nos diz, era um sacerdote Egípcio, um Hierogrammat,
e instruído em toda a sabedoria dos Egípcios. Mas a era em que Moisés
viveu deve ser associada com o Êxodo dos Israelitas, o qual ele conduziu
na 21ª dinastia Egípcia: 1100 A.C. no reinado de Bocchoris. Mas a estória
da criação do Gênesis coincide com a estória da criação da Teologia
Menfita dos Egípcios, a qual nos leva de volta para entre 4 e 5.000 A.C.
Isto significa que as doutrinas dos primeiros Jônicos não surgiram nem em
sua época (o Quinto Século a.C.), nem no tempo do Pentateuco (o Oitavo
Século A.C.), nem ainda ao tempo de Moisés (o Décimo - Primeiro Século
A.C.), mas ao tempo da Teologia Menfita (entre 4 e 5 mil a.C.) e, portanto,
definitivamente apontam para origem Egípcia.

Já Gordon em, O roubo da história de (2008) fala que o Ocidente se apropriou da cultura
material e imaterial do oriente, segundo ele essa apropriação foi feita sobre objetos, conceitos e
até mesmo uma apropriação do tempo e da história do oriente e da África.
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De fato, poucas culturas estabelecem um vínculo entre o seu próprio passado
com o passado das outras civilizações. [...] Eu vejo o mundo necessariamente
com meus olhos, não com os olhos do outro [...] É necessário um pensamento
mais crítico para combater o inevitável caráter etnocêntrico em qualquer
tentativa de descrever o passado ou o presente (GORDON, 2008, p.23).

Para ele essa apropriação se dá por essa visão etnocêntrica na relação entre
os povos, cada povo conta sua história sem dar ênfase na importância da sua
interação com outros povos se apropriando de conhecimentos e culturas alheias de
acordo com seus interesse e inferiorizando aquilo que é próprio do outro.
Para Gordon (2008), as apropriações do legado dos povos africanos em
especial do Egito tenham ocorrido também por motivos raciais.
Se a história e a contribuição da cultura e das tecnologias africanas não
tivessem sido omitidas e por vezes negadas pela historiografia tradicional, como
seriam as relações raciais? Os europeus teriam conseguido nos convencer de sua
superioridade? O negro seria considerado incapaz? Ainda há tempo de devolvermos
aos africanos e seus descendentes um pouco de seu legado contribuindo na
construção de uma auto estima e orgulho africano?
Ao trazer nos textos e imagens dos livros apenas o negro como escravo, mão
de obra barata ou vítima da pobreza extrema, nunca como sujeito da história e o
continente africano apenas como cenário de guerras, doenças, misérias ou das
belezas selvagens, as crianças não encontram uma imagem positiva da África e do
negro que a ajude a formar uma identidade multicultural de aceitação de si e do outro,
é o que disse Rusen (2010) os feitos fazendo a história.
Usurpando dos alunos o conhecimento da história e cultura africana estamos
tirando deles o direito de conhecer a história do Brasil, a verdadeira história do seu
país, do seu povo, não há como falar em uma história e cultura brasileira sem falar na
história e cultura africana. Como falar então em uma identidade nacional? É
fundamental o conhecimento da sua própria história e da sua cultura para que se
formem tanto as identidades.

5 CONCLUSÃO
Em janeiro de 2003, o então presidente da república Luiz Inácio Lula da
Silva, sancionou a Lei 10.639/03, que em seu texto traz a obrigatoriedade de se
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estudar em toda a educação básica, a história e cultura africana e afro-brasileira, como
resposta a séculos de lutas dos movimentos sociais negros.
Historicamente, o sistema educacional brasileiro, em especial, o livro didático
tem sistematicamente reproduzido estereótipos e preconceitos que foram construídos
durante longo e violento período de exploração do trabalho escravo no Brasil.
O uso negativo da história da escravidão e a falta de uma referencialidade
positiva nos livros didáticos em que os alunos negros ou não pudessem se espelhar
e servissem como parâmetro na construção de uma identidade brasileira, prejudicam
na formação de uma auto estima e impede a construção de uma consciência histórica
que possibilite a formação de uma sociedade, onde as diferenças não sejam
desculpas para a existência de desigualdades.
Pela observação dos aspectos analisados, percebemos a necessidade de se
construir uma imagem positiva da história e cultura africanas, como forma de se
estabelecer uma sociedade democrática, onde o racismo, o preconceito e as
desigualdades raciais fiquem legados ao passado.
É importante que se busque por referências positivas que ajudem na formação
dessa auto estima e no combate ao racismo.
Ao longo do tempo, a história que os alunos da educação básica no Brasil
aprendem é a história de uma África de guerras, miséria extrema, doenças e o negro
africano como “escravo”24, incapaz, um ser inferior.
A existência e a capacidade dos povos negros africanos em desenvolver
grandes sociedades e culturas que não apenas contribuíram, mas que foram
fundamentais na formação social, política e cultural da humanidade foi omitida.
O Egito por sua importância não pôde ser excluído do currículo escolar,
porém, sua africanidade fora negada e sua localização foi extirpada do continente
africano.
Neste sentido, o estudo do Egito Antigo africano traz desafios e possibilidades
no ensino da história e cultura africana ao nos mostrar que uma das maiores
civilizações que a humanidade conheceu foi na verdade africana e negra.
Dessa forma, o aluno perceberia que essa imagem inferiorizada do negro foi
construída com o objetivo de atender a interesses políticos, culturais e, principalmente,
24

A palavra escravo remete e naturaliza a uma característica dele, o correto seria usarmos escravizados, já que foi
uma condição imposta por outro.
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econômicos, que a omissão desse Egito africano no livro didático foi uma forma de se
estabelecer uma cultura de superioridade eurocêntrica.
Em vista do que foi dito, a Lei 10.639/03 veio como uma grande conquista da
luta dos negros no Brasil, mas apenas incluir a África no currículo não resolve o
problema é necessário que ela seja trabalhada de forma a trazer um referencial de
ancestralidade ao afrodescendentes que lhe dê condições de formar uma auto estima
e orgulho por seu povo, sua cultura, sua história.
Nesse sentido, a nossa proposta de material didático se mostra como sendo
de uma importância enorme no sentido que ao trazer um Egito africano, esclarece ao
aluno negro ou afrodescendentente que ele não descende de escravos e sim dos
grandes faraós construtores da sociedade organizada que conhecemos e que a
ignorância e ambição dos europeus é que impôs aos povos negros da África este
estigma, criando uma consciência à partir de um reforço positivo da História da África.
Para atender esta necessidade, que averiguamos existir através da pesquisa,
de um livro didático que consiga fazer com que os alunos possam criar uma visão
positiva da África e do negro desenvolvemos uma proposta de material didático que
ajuda o aluno a criar possibilidades e a vencer desafios no estudo de África e
principalmente no combate ao racismo em sala de aula à medida que mostra toda a
importância do Egito no desenvolvimento da humanidade, mas não um Egito
romanceado e embranquecido pela visão eurocentrista, mas um Egito africano e
acima de tudo negro.
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QUARTO DE DESPEJO AO ESQUECIMENTO – CAROLINA MARIA
DE JESUS

Alessandra Martins Souza
Pós-graduanda em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena – UNINTER

Resumo
O presente artigo é a apresentação da pesquisa em Educação e Relações ÉtnicoRaciais, comprovando a importância de uma sociedade igualitariamente educada, no
qual, o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira são ministrados no âmbito de todo
o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e
História Brasileiras, de acordo com a lei 11.645, sancionada em 2008. Sendo
destacado recortes sociais que evidenciam o racismo estrutural e institucionalizado,
que silencia e invisibiliza o sujeito negro na sociedade brasileira, desde o Brasil
Colônia até os dias atuais. A autora traz convergências entre o racismo estadunidense
na NASA, na década de sessenta, onde mulheres negras, altamente capacitadas
sofreram com a opressão e racismo sistêmico, que assim como o Brasil, teve diversos
sujeitos negros silenciados e quase que apagados da história, bem como, na década
de sessenta, uma mulher negra altamente talentosa, mesmo que desprovida de
recursos conseguiu apresentar sua vida e da sociedade que estava inserida em um
livro, porém, depois de alguns anos caiu no esquecimento, ou seja, invizibilizada. Isto
mais uma vez evidência a tentativa de diminuir a importância e até mesmo apagar da
história os grandes feitos do povo negro.

Abstract
This article is based on research from a study into Education and Ethnic-Racial
Relations, which demonstrates the importance of an egalitarian society, where
teaching Afro-Brazilian History and Culture is included within the school curriculum,
especially in public schools. This is consistent with law 11,645, sanctioned in 2008,
which requires this is included in areas of Artistic Education and Brazilian Literature
and History studies. The article highlights structural and institutionalized racism, which
has been silencing black voices and making black bodies invisible in Brazilian society,
a practice that has persisted since the Brazilian Colonial era. The author makes
connections between American racism at NASA, in the sixties, where highly trained
black women suffered from oppression and systemic racism, and Brazil, where several
black individuals were silenced and almost erased from history, including a highly
talented black woman who, despite having no resources, told her life story in a powerful
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book which was acclaimed, but then forgotten. Her story demonstrates the attempt to
diminish the importance of black life and achievements, and continuing efforts to erase
their great achievements from history.

1 INTRODUÇÃO
Ao analisar a sociedade brasileira, Silvio Almeida(2019) diz que o racismo,
como processo histórico e político, desenvolve modos sociais para que, direta ou
indiretamente, grupos racialmente detectados sofram com o preconceito racial de
maneira normalizada. Ainda que os sujeitos que cometam atos racistas sejam
considerados culpados perante a lei, o olhar estrutural sobre relações raciais nos faz
chegar à conclusão de que a delegação jurídica não é suficiente para que a sociedade
deixe de ser um alto mecanismo de disparidade racial.
O objetivo deste artigo é explicitar conjunturas históricas entre Educação e as
Relações Étnico- Raciais no vasto espaço de desigualdade educacional presente na
sociedade brasileira, buscando destacar como a autora Carolina Maria de Jesus
apresentou em sua literatura, no século XX, as facetas de um Brasil racista, hipócrita
e excludente e que desde 1500 até os dias atuais, assola e invizibiliza a população
indígena e negra.
Priorizar o debate sobre Educação e as Relações Étnico-Raciais entre
educadores e uma sociedade que precisa ser educada, deixou de ser uma pauta
ignorada, tornando-se uma pauta urgente e primordial, visto que, como Carolina Maria
de Jesus e muitas outras vozes negras e indígenas foram por séculos, silenciadas,
ignoradas e apagadas da história, devido à opressão racial que restringe o acesso à
liberdade.

2. OS POVOS BRASILEIROS
Em dados no IBGE de 2010, o número de indígenas totalizava 3 milhões,
porém, este número foi diminuindo até 1970, pois muitos povos indígenas foram
afetados por pandemias e outras formas de extermínios cometidos pelos europeus,
como aponta a Fundação Nacional do Índio- FUNAI. De acordo com a FUNAI, os
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povos originários foram quase que completamente exterminados pelos europeus,
chegando a contabilizar o número de 70 mil habitantes, em 1957.
Os habitantes que no Brasil viviam, eram povos originários, conhecidos
popularmente

como

indígenas,

que

segundo

Willian

Denevan,

eram

aproximadamente 5 milhões de indígenas vivendo na Amazônia (BETHELL 1998, pag.
130-131), sendo reduzida posteriormente para acerca de 3 milhões e seiscentos mil.
(HEMMING, 1978).
Segundo a Carta do escrivão português, Pedro Vaz de Caminha ao rei de
Portugal, D. Manoel I, os primeiros europeus chegaram ao Brasil em 1500, ao
chegarem em terras brasileiras, os portugueses encontraram povos autóctones, que
já habitavam na terra que antes foi chamada de Ilha de Vera Cruz.

Os indígenas foram ludibriados, escravizados, catequizados, muitos até
levados à Europa, por Colombo, seu irmão Bartolomeu e Américo Vespúcio, não
havendo registro que tenham conseguido retornar.
A visão eurocêntrica era uma visão totalmente deturpada com relação aos
povos originários e africanos, que sofreram uma migração forçada, na qual por
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séculos, foi disseminada a crença que estas pessoas eram produtos que podiam ser
comercializados e tratados como não humanos.
Acredita-se que os primeiros tráficos humanos no Brasil se dataram em 1537, este
tráfico deu sequência à escravidão de negros originários de diversos países africanos,
levando-os a uma migração forçada, onde foram coagidos a viver de modo horrendo
e desumano.
Baseado em preconceitos e ideologias racistas, que o homem branco
fomentava e justificava suas falácias de superioridade sobre outros povos, assim
então, dando sequência a desumanização, exploração e extermínio de povos negros
e indígenas. Como também, fundamentado em dogmas religiosos, a igreja Católica
teve um importante papel no processo de apoio à escravização no Brasil, pois
alegavam que o negro não tinha alma, assim podendo ser escravizado, já com relação
aos indígenas houve um processo de catequização, na tentativa de converter em
cristã a cosmovisão existente.
O Censo Demográfico de 2010 contabilizou a população indígena com base
das pessoas que se declaram indígenas no quesito cor ou raça e para os residentes
em Terras Indígenas que não se declararam, mas se consideravam indígenas. O
Censo 2010 revelou que, das 896 mil pessoas que se declaravam ou se consideravam
indígenas, 572 mil ou 63,8% viviam na área rural e 517 mil, ou 57,5%, moravam em
Terras indígenas. (FUNAI).
O extermínio de povos indígenas, que são constituidores da sociedade e cultura
brasileira, foi e ainda é uma conjuntura lastimável, à vista disso, até a publicação da
constituição de 1988, os povos indígenas eram vistos como povos incapazes de
compreender o mecanismo da sociedade não indígena, deste modo, excluídos. Em
05 de dezembro de 1967, por meio da Lei 5.371, foi criada a Fundação do Índio, a
FUNAI, que é a coordenadora e principal executora da política indigenista do Governo
Federal, tendo a missão institucional de proteger e promover os direitos dos povos
indígenas no Brasil. Entretanto, mesmo com lutas por inclusão e direito, somente em
1991, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE incluiu os indígenas no
Censo Demográfico Nacional. A tentativa de apagamento e exclusão dos povos
indígenas ainda é recorrente, ademais, somente em 2008 foi decretada e sancionada
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a Lei 11.645, que inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática História e Cultura Afro- Brasileira e Indígena.
Pensadores e filósofos do século 17 e 18 expunham também seu apoio às
ideologias racistas. O filósofo alemão Hegel (1770- 1831), defendeu em sua obra
filosófica Filosofia da História, que “a África não é um continente histórico; ela não
demonstra mudança nem desenvolvimento.” E já o escritor e filósofo francês, Voltaire
(1694 – 1778), definiu em sua obra filosófica Tratado da Metafísica, o homem
negro/africano como um animal preto, que possui lã sobre a cabeça, caminha sobre
duas patas, é quase tão destro quanto um símio, provido de um pouco mais de ideias
do que eles e dotado de maior facilidade de expressão”. (1978 b, página 61).
Por mais que houve e que há a luta e resistência de povos negros e indígenas, a mais
de cinco séculos, tanto os povos negros quanto os povos indígenas vêm sofrendo com
genocídio, apagamento na história e invisibilização na sociedade.

3. AFRO-BRASILEIRO: O OLHAR DA EXCLUSÃO
Como visto até aqui, grande parte dos indígenas foi dizimada, devido a
pandemias trazidas pelo colonizador e assassinatos em massa. Entretanto, os negros
nunca aceitaram serem escravizados, muitos morreram ainda estando nos navios
negreiros, diversos ao chegarem em terra, outros sobreviveram, contudo, desde que
os primeiros negros chegaram ao Brasil, já havia a resistência à escravidão, alguns
anos mais tarde formaram-se os quilombos e a luta constante contra o opressor se
intensificou, portanto, o grito por libertação já vinha sendo ecoado. Porém, somente
três séculos mais tarde que foi oficializada a libertação dos escravizados.
Até 1888, ano da abolição formal da escravidão no Brasil, por meio da chamada
Lei Áurea, a população negra escravizada vivenciou a experiência de ter seus poucos
direitos, assinalados em vários documentos oficiais, sob a tutela de vários senhores
de terra e do Estado. (CHALHOUB, 1990, MATTOS, 1997). No entanto, a série de
barreiras forjada nesse contexto não impediu as populações negras de promover a
continuidade de suas histórias e suas culturas, bem como o ensinamento de suas
visões de mundo. (Pa.16 Ministério da Educação/Secretaria da Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade, 2006)
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No Brasil não houve uma política de segregação oficial após a abolição como
aconteceu na África do Sul e nos Estados Unidos com o regime do Apartheid, porém,
houve a ausência de políticas de integração social e de uma maneira disfarçada
limitou o acesso do negro a determinados espaços, inclusive, o espaço acadêmico, o
fazendo acreditar que os lugares que estavam, eram o lugar certo para eles. Foi
negada a Educação, que como consequência manteve o negro em uma posição social
desfavorável.
A Carta de lei de 25 de março de 1824 – Constituição Política do Império do
Brasil, dizia que todo cidadão brasileiro tinha direito à educação, mas basta analisar
leis e diretrizes regionais do século XIX, que se encontrará controvérsias em uma lei
que se diz oferecer direito iguais a todos. Esta foi uma realidade discriminatória, que
reflete em na sociedade brasileira até os dias atuais. A educação tem o poder de
libertar, por essa razão se foi e ainda é negado esta emancipação. Paulo Freire diz
que “a educação é determinante para conhecer o papel de cada um na história: Educar
é construir, libertar homens e mulheres do determinismo, passando a reconhecer o
seu papel na história, considerando a sua identidade cultural na sua dimensão
individual e coletiva. Sem respeitar essa identidade, sem autonomia ou sem levar em
conta as experiências vividas, o processo educativo será inoperante e constituirá
somente um conjunto de meras palavras, despidas de significação real” (FREIRE,
1987, p. 18).
A educação é um direito básico e uma ferramenta indispensável no
aprimoramento do sujeito em sociedade. A Constituição Federativa de 1988, declara
no Art. 205. - que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho. Entretanto, o negro, sujeito na base da pirâmide social,
continua sendo o que mais sofre com a exclusão. “Percebe-se que pratica sobre o
pobre uma exclusão social, que exclui o sujeito do acesso a bens sociais como a
educação, e com isso se o mantem na condição social inferiorizada que lhe foi
determinada, ou seja, o que ocorre é uma tolerância de tais indivíduos, na medida que
sua utilidade funcional, desde que bem marcada uma separação diferencial, os
mantenha afastados.” (BASTOS, Nathália Masson, SILVA, Gabriele Luz Brasil, 2018)
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Entender a importância de discutir minuciosamente o racismo estrutural e
institucionalizado no Brasil, proporciona um avanço nas Diretrizes e Bases da
Educação. Deste modo, deve haver uma ressignificação do que é inclusão e educação
para todos, pois a historiografia da educação brasileira aponta que a tal educação
igualitária, fomentada em leis, não era e ainda não é tão igualitária como mostra a
atual constituição.

4. A INVISIBILIDADE DO CORPO NEGRO: CAROLINA MARIA DE JESUS
O que podemos chamar de invisibilidade? A invisibilidade consiste em um
objeto não ser visível, dentro do contexto que estamos abordando, um corpo que não
é ou deixa de ser percebido, notado, comentado, propriamente visto na sociedade.
Segundo o dicionário de Língua portuguesa, MICHAELIS, invisibilidade é a
qualidade de invisível, do que não tem visibilidade. De acordo com Cunha (2007), o
termo invisibilidade deriva do latim invisibilis, que se traduz por conhecer ou perceber
pela visão olhar para contemplar. Tanto o Brasil quanto o Estados Unidos da América
são países que se desenvolveram sobre a exploração, escravização e genocídio de
corpos negros. No entanto, o que difere estes dois países é o capital econômico, a
moeda, entretanto, o negro americano sofre de maneira similar os reflexos da
mentalidade colonialista. O sistema é racista e exclui e invizibiliza o negro em
diáspora.
No livro “Hidden Figure”, de Margot Lee Shetterly, que deu origem ao filme
homônimo “Hidden Figure” (Em português: Estrelas Além do Tempo), de Theodore
Melf, podemos perceber o quão racista foi e ainda é a sociedade norte americana. A
trama aborda a história real de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e Mary Jackson,
três mulheres negras de grande importância na NACA( National Advisory Committee
for Aeronautics), que mais tarde veio a ser NASA( National Aeronautics and Space
Administration) na década de 60, mas que foram invisibilizadas pelo racismo corrente
e operante.
Ao analisar a população negra estadunidense, bell hooks( 1981) diz que “o
termo matriarcal implica a existência de uma ordem social, um estado nada
semelhante à condição das mulheres negras ou de todas as mulheres americanas. A
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decisão de como mulheres negras devem viver as suas vidas são ditadas por outros,
usualmente, homens brancos.”
Traçando um paralelo entre a história real de “Hidden Figure”, de Margot Lee
Shetterly e a história também real de Quarto do Despejo, de Carolina Maria de Jesus,
conseguimos perceber quatro pontos entrelaçados: Mulheres negras, talentosas,
invisibilidade, racismo.
Carolina Maria de Jesus, mulher negra, nasceu no dia 14 de março de 1914,
dia que é celebrado o Dia Nacional da Poesia, na cidade de Sacramento, em Minas
Gerais, se mudou para São Paulo ao se tornar adulta. De acordo com o biógrafo e
crítico literário, Tom Farias, Carolina denominava o avô, o alcunhado Sócrates
Africano, como sendo “soldo da escravidão”, não só pelas suas características físicomentais, conquanto pela sua adequação ao sistema que o impôs o conformismo de
ser negro, pobre e analfabeto de pai e mãe.
Carolina estudou apenas até 2º ano do Ensino Fundamental, mas isto não a
impediu de ser a mulher potente que foi, escrevia poesias, peças teatrais, contos,
romances. Sentiu na pele o preconceito racial dentro e fora da favela, mas mesmo
com todas as circunstâncias não colaborando em seu favor, ela encontrou forças para
sonhar e lutar contra o sistema. Foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil,
contudo, sofreu a vida inteira com as facetas do racismo e compartilhou muitos
episódios em suas narrativas.
(...) Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de
circos. Eles respondiam-me: - É pena você ser preta.
Esquecendo eles que adoro minha pele negra, e meu
cabelo
rustico.
(JESUS,
Carolina
Maria
de. Quarto de despejo – diário de uma favelada.Pág 58)
Embora não tenha tido a oportunidade de continuar seus estudos, Carolina
Maria de Jesus desenvolveu sua aptidão pela leitura e escrita ainda na infância.
Ademais, usava muitas vezes palavras eruditas em seu vocabulário. Ela que trabalhou
como faxineira e mais tarde como empregada doméstica em uma casa de família em
São Paulo até engravidar do primeiro dos três filhos que teve.
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Sem teto, desempregada, grávida, mãe solteira, em 1947, mudou-se para a
extinta favela do Canindé, que na época foi um lugar onde o Estado enviou os
desabrigados.
Ela relata em Quarto de Despejo, que a cidade é sala de visitas e a favela é o
quarto de despejo, onde os favelados são vistos como os trapos velhos.
(...) As oito e meia da noite e eu já estava na favela
respirando o odor dos excrementos que mescla com o
barro podre. Quando estou na cidade tenho a impressão
que estou na sala de visita com seus lustres de cristais,
seus tapetes de viludos, almofadas de sitim. E quando
estou na favela tenho a impressão que sou um objeto fora
de uso, digno de estar em um quarto de despejo. (JESUS,
Carolina Maria de. Quarto de despejo – diário de uma
favelada.Pág. 33)

Carolina construiu sua própria casa, usando madeira, lata, papelão e qualquer
material que pudesse encontrar. Neste ambiente morou com seus três filhos até lançar
seu primeiro livro. Ela trabalhou por muitos anos como catadora de papel e outros
derivados do lixo, como relata em seu best seller, Quarto de despejo, que acordava
todas as manhãs para manter seu indesejável ofício.

(...) Fui na feira da rua Carlos de Campos, catar qualquer
coisa. Ganhei bastante verdura. Mas ficou sem efeito,
porque não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por
não ter o que comer. (JESUS, Carolina Maria
de. Quarto de despejo – diário de uma favelada.Pág. 25)

Vivia abaixo da linha da pobreza e diariamente passava fome, na qual fez do
lixo um aliado para sobreviver. Deu uma cor para a fome. A fome era amarela,
segundo Carolina. Por tanto, foi também no lixo que Carolina Maria de Jesus
encontrou refúgio para sonhar em ser tornar escritora.
(...) Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso: Faz de
conta que eu estou sonhando. (JESUS, Carolina Maria
de. Quarto de despejo – diário de uma favelada.Pág 26)
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Carolina fazia das folhas de papel que encontrava nas ruas seus cadernos
diários, onde relatava todos os acontecimentos em torno da comunidade, seu
cotidiano sofrido, vasto de dor, fome e sofrimento.

(...) Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem
amável! Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria
ido na delegacia na primeira intimação. (...) O tenente
interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me
que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas tem
mais possibilidade de delinquir do que se tornar-se útil à
pátria e ao país. Pensei: Se ele sabe disto, porque não faz
um relatório e envia para os políticos? O senhor Janio
Quadros, o Kubtchek e o Dr. Adhemar de Barros? Agora
falar para mim, que sou uma pobre lixeira. Não posso
resolver nem as minhas dificuldades.
O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou
fome. A fome também é professora. Quem passa fome
aprende a pensar no próximo, e nas crianças. JESUS,
Carolina Maria de. Quarto de despejo – diário de uma
favelada.Pág. 26)

Em 1958, o jornalista Audálio Dantas foi fazer uma cobertura jornalística sobre
a favela do Canindé e descobriu que em um dos barracos morava uma catadora de
papel que escrevia. Algo fora do comum na visão preconceituosa da sociedade, pois
como já vimos no decorrer do artigo, a maneira que o sistema vem limitando o acesso
à educação da população negra, o que impossibilita a mobilidade social, rebora
estereótipos racistas de que o negro é inculto e incapaz de produzir obras intelectuais.
Mas, acima da excitação dos consumidores fascinados
pela novidade, pelo inusitado feito daquela negra
semianalfabeta que alcançara o estrelato e, mais do que
isto, ganhara dinheiro, pairava a força do livro, sua
importância como depoimento, sua autenticidade e sua
paradoxal
beleza.
(JESUS,
Carolina
Maria
de. Quarto de despejo – diário de uma favelada.Pág. 5)
Entretanto, depois da troca com o jornalista, o livro “Quarto de Despejo - Diário
de uma favelada” foi lançado. A realidade de Carolina trouxe uma nova narrativa sobre
a imagem do negro na sociedade, pois através da escrita ela deu voz para quem
nunca tinha sido ouvido e chamou atenção para um Brasil que desumaniza e
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discrimina pessoas pretas e faveladas. Ela destacou uma realidade que ainda hoje é
vivida por milhões de brasileiros. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, IBGE, em cinco anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de
pessoas no país em situação de insegurança alimentar grave, chegando a, pelo
menos, cerca de 10, 3 milhões os brasileiros nesta situação. Os dados foram
apresentados entre junho de 2017 e julho de 2018. Assim como em 1958 brasileiros
viviam em uma situação de extrema desigualdade social, nos dias atuais voltaram a
viver.

(...) E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a
escravatura atual – a fome. (JESUS, Carolina Maria
de. Quarto de despejo – diário de uma favelada.Pág 27)

Carolina apresenta em suas folhas encontradas no lixo uma brilhante narrativa
poética e realista, exibi de uma maneira autêntica a realidade vivida por toda a
população indigesta da favela do Canindé.
Fazendo uso de uma variação diastrática, uma linguagem informal e de acordo com
meio que a autora estava inserida. Carolina apresenta de uma maneira magnificente
todo histórico de uma época de transformações e acontecimentos ao redor do mundo,
manifestando uma incrível verossimilhança em toda narrativa.
(...) Mas quando viu a peixeira reluzir saltou igual ao
Ademar Ferreira no salto triple. (JESUS, Carolina Maria
de. Quarto de despejo – diário de uma favelada.Pág. 84)

Carolina conseguiu apresentar brilhantemente o que ninguém tinha feito antes,
uma mulher negra e favelada, que produzia literatura. Ela teve destaque na mídia,
denunciou a desigualdade nacional e internacionalmente. Sendo a tiragem inicial da
sua obra Quarto do Despejo de 10 mil exemplares, obra comercializada em 40 países
e traduzida para quatorze línguas, tornando-se na época um dos livros mais
conhecidos no exterior. Depois de ser publicada, Carolina deixou a favela do Canindé,
se mudou para Santana, bairro de classe média, em São Paulo, onde comprou sua
tão sonhada casa de alvenaria, que foi o título do seu segundo livro, de 1961. Casa
de Alvenaria- Diário de uma Ex Favelada, apresenta o relato da experiência de
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Carolina na sala de visitas, onde ela sempre almejou estar, porém, a autora se
decepciona com que encontra, inveja, críticas e uma sociedade fútil. Entretanto, o livro
não teve o mesmo sucesso que o primeiro, pois Carolina mostra e apresenta o lado
sem maquiagem da uma sociedade de bem. Em 1963, Carolina pública o terceiro livro,
Pedaços da Fome, mas também não obtém muito sucesso nas vendas. Em 1963,
Provérbios, livro de poesia. Em 13 fevereiro de 1973, faleceu no seu sítio, em
Parelheiros, longe da posição social que almejava quando ainda catava papel. Ainda
em vida, já havia caído no esquecimento e invisibilizada por uma sociedade doentia e
cruel. Após sua morte foram publicadas obras póstumas, Diário de Bitita, em 1977,
Um Brasil para Brasileiro, 1982, Meu Estranho Diário, 1996, Antologia Pessoal, 1996,
Onde Estaes felicidade, 2014, Meu sonho é escrever – Contos inéditos e outros
escritos, 2018. Uma mulher negra, favelada, miserável que fazia literatura.

5. A DENÚNCIA DE CAROLINA: PORQUE A INVISIBILIZARAM
Por que invisibilizaram Carolina depois de tanta criação? Assim como nos
primórdios da migração forçada tentaram apagar a história, a ancestralidade e a
identidade negra, ainda hoje, continuam a fazer. O desconhecimento da sua própria
história propicia a normalização de sua condição. De acordo com Mussunga(2004) é
o que também permite as elites dominantes dissimular as desigualdades, impedindo
os membros das comunidades não brancas de terem consciência dos sutis
mecanismos de exclusão dos quais são vitimas na sociedade.
São inúmeros os heróis negros que nunca foram apresentados, escritores
brasileiros negros que nunca foram estudados. Ademais, esconderam as riquezas e
prosperidades africanas, nunca foi ensinado na escola sobre os reinos de Mali nem o
Império de Gana, nas aulas de história do século XIX, praticamente arrancavam o
Egito da África. Em conformidade com a afirmação de Dip, o Egito antigo é a fonte da
civilização ocidental. (Diop, 2020). O Egito é um país negro, com uma civilização
criada por negros, e manteve intercâmbio com o restante da África desde a época da
quarta dinastia.
A intenção era fazer o negro acreditar que não construiu nada, que não poderia
nada, que a história negra começou na escravização, escondendo e inviabilizando
todos os feitos por negros.
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Carolina Maria de Jesus é uma mulher de suma importância para literatura
nacional, por mais que tenha havido uma tentativa de apagamento do sujeito Carolina,
sua obra ressurgiu no século 21 para manifestar a força do povo negro. Há uma
urgência de reparar toda a inviabilidade de figuras negras que antecederam a atual
geração. Em concordância com Candau, que diz que a invisibilidade da realidade das
classes populares e das diferenças éticas nos conteúdos curriculares faz com que,
aos poucos, estes se tornem gradativamente desinteressantes e irrelevantes para
os/as alunos/alunas que nele se encontram reconhecidos (Candau, 2003, pág. 44).
Quarto de Despejo e todas as outras obras escritas por Carolina fazem parte
do patrimônio cultural brasileiro, é literatura e deve sim ser incorporado na grade
curricular de ensino. Porque o fato de uma linguagem fugir da norma culta padrão,
não deslegitima sua importância. A língua é viva e está em constante mudança. As
variações linguísticas necessitam ser respeitadas.
O que aconteceu com Carolina foi racismo, preconceito linguístico, visão
eurocêntrica de superioridade, onde somente reafirma o racismo estrutural existente
na sociedade, e medo, pois era uma mulher ousada e que falava o que tinha de falar
independente para quem fosse. Se ela não pudesse falar, ela escrevia.
O negro quando faz barulho, incomoda e isto Carolina fazia, incomodava a
sociedade branca.
Humanidade
Depôis de conhecer a humanidade
suas perversidades
suas ambições
Eu fui envelhecendo
E perdendo
as ilusões
o que predomina é a
maldade
porque a bondade:
Ninguem pratica
Humanidade ambiciosa
E gananciosa
Que quer ficar rica!
Quando eu morrer…
Não quero renascer
é horrivel, suportar a humanidade
Que tem aparência nobre
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Que encobre
As pesimas qualidades
Notei que o ente humano
É perverso, é tirano
Egoista interesseiros
Mas trata com cortêzia
Mas tudo é ipocresia
São rudes, e trapaçêiros.
(Carolina Maria de Jesus, em “Meu estranho diário”. São Paulo: Xamã, 1996. (grafia
original))

Carolina é necessária e visceral, mesmo não dominando a norma culta da
língua portuguesa, uma língua imposta, conseguiu produzir arte, e o intuito da arte é
comunicar. Tom Faria diz que a literatura de Carolina traz o dom da revolta, e da
revolução. Esta estética, do ponto de vista do conceito: o cânone é rompido como a
parte de uma encadernação imprestável. Carolina de Jesus – não só com “Quarto de
Despejo, mas com seus outros livros, mesmo os até hoje inéditos – reverbera a “torre
de marfim”, ponta de lança entre o velho e o novo, o modernizante, mas ultrapassado,
por seu conservadorismo, nas nossas letras. (FARIAS, Tom, Revista PERIFERIAS).

5. CONCLUSÃO
A Educação tem o poder de quebrar correntes, de abrir portas, de transformar
vidas, por este motivo há este feito histórico de impedimento do negro à educação.
Há este preconceito que limita, que apaga e exclui.
A escritora Shetterly diz: “A educação estava no topo de sua lista de ideais;
era a proteção mais segura contra um mundo que exigiria mais de seus filhos do que
crianças brancas, e tentaria dar-lhes menos em troca.” Porque ainda que seja evidente
a falsa democracia racial brasileira e a resistência de uma grande parte da população
em aceitar políticas de ações afirmativas, como é o caso das cotas raciais, que está
mais que comprovado que oferece a oportunidade de inclusão e uma sociedade mais
igualitária. Ainda hoje, grande parte da sociedade branca nega que exista de racismo
no Brasil. Vivem em seus privilégios sem a intenção de renunciá-los.
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A cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil, a maioria das mulheres
mortas por feminicídio são mulheres negras, a taxa de analfabetismo entre pretos é
três vezes maior do que o percentual entre brancos, sem citar o sistema carcerário,
as intuições de Atendimento Socioeducativos, que também há uma predominância de
corpos negros.
É necessário haver uma normalização no ensino e exaltação da História e
Cultura Afro-brasileira, pois somente assim o individuo negro se verá como agente da
sua própria história.

Baseado em ideologias de Gilberto Freire, que defendia uma democracia étnica
e social, no qual apresentava a dupla mestiçagem biológica e cultural entre três raças,
somente consolidaram e ajudaram a disseminar o mito da democracia racial que se
instalou na sociedade brasileira. Fazendo até mesmo a população negra acreditasse
que o Brasil era um país igual para todos.
O Brasil brasileiro, terra boa e gostosa, da morena sestrosa de olhar
indiscreto(...) abre a cortina do passado e tira a mãe preta do Serrado como cantava
Ary Barros, em 1939.
Não dá mais para compactuar e aceitar a falácia que é falsa democracia racial,
reconhecer que está errado é o primeiro para passo que haja uma mudança imediata.
É dever da Escola garantir às crianças o direito à Educação, e nesta educação
não pode haver acepção de pessoas. Como consta no Artigo. 205 da Constituição - a
Educação e direito de todos. Todo ser humano deve de ter acesso à cidadania e ao
bem estar social.
E quem é a Escola? A Escola é todo corpo docente que age como mediador do
conhecimento. Sendo assim, cabe ao educador, fazer a conexão e transmitir a
afroconectividade ao educando que faz parte do ambiente escolar. Todavia, há
diversas

ferramentas

que

podem

ser

usadas

para

esta

conexão.

A

interdisciplinaridade sendo uma delas, o que é um forte aliado ao processo de
aprendizagem.
Afroconectividade parte do mesmo princípio da conectividade, onde o conceito
está ligado a disponibilidade de um dispositivo ser ligado a outro ou a uma rede.
Contudo, havendo também a troca entre um emissor e um receptor, entretanto, o
emissor não pode estar ligado por meio físico. No caso de sujeito, o emissor é a África
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e receptor é todo negro em diáspora africana. E trabalhar a afroconectividade em sala
de aula irá resgatar toda história que foi deturpada e retirada de um povo.
As diretrizes da Educação Brasileira são baseadas em uma visão eurocêntrica,
por isso é importa que Carolina Maria de Jesus, Cruz e Souza, Lima Barreto, José do
Patrocínio, Maria Firmina dos Reis, Conceição Evaristo e outros escritores negros
sejam trabalhados na sala de aula. Também é sempre importante ressaltar que os
africanos trazidos para o Brasil eram altamente qualificados profissionalmente, muitos
vindos de reinos africanos. Em conformidade com Diop, a África além de berço da
humanidade, é o berço das civilizações. (Diop, 2010).
O jovem negro precisa se ver como agente pensante, intelectual, fazedor do
conhecimento. Porque é através do conhecimento que ele terá armas para lutar contra
o sistema que o oprime.

6. REFERÊNCIAS

A presença indígena na formação do Brasil - OLIVEIRA, FREIRE
Povos Indígenas – Quem São, 2013 – FUNAI
O Brasil Indígena, 2021 - BGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
HEMMING, John, 1978. Red Gold. The Conquest of the Brazilian Indians. Londres:
MacMillan.
Latin America : Economy and Society since 1930 by Leslie Bethell (1998,
Hardcover)
Freire, Paulo. Pedagogia do oprimido, 17ª ed., Rio de janeiro:Paz e Terra, 1987.
Cartas Inglesas-tratado de Metafisica-di... Voltaire. Ano: 1978. Editora: abril cultural
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educaçao das Relações Étinico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro- Brasileira e Africana, 2004.

Presidência da República, Casa Civil- Subchefia de Assuntos Jurídicos
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm#art1
SHETTERLY, Margot Lee - Elementos Secretos 2017.

220

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

ALMEIDA, Silvio Luiz de. O que é o Racismo Estrutural? Belorizonte (MG), 2018.
JESUS, Carolina Maria de. Quarto de despejo – diário de uma favelada, 1960.
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/constituicao.pdf
Biografia de Carolina Maria de Jesus». eBiografia.
Farias Alves, Uelinton (6 de setembro de 2014). «A literatura de Carolina Maria de
Jesus: do 'Quarto de despejo' para o mundo».
https://revistaperiferias.org/materia/carolina-maria-de-jesus-uma-escritora-presente/
e-Mosaicos – Revista Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura
do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira(CAp- UERJ)
HOOKS, bell - Não sou eu uma mulher – Mulheres Negras e Feminismo, 1981.

221

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

Capítulo 12
EDUCAÇÃO
INFANTIL E
RELAÇÕES ÉTNICORACIAIS: ANÁLISES
DAS PROPOSTAS
DA PLATAFORMA
DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES
DO MUNICÍPIO DE
GOIÂNIA
Thaís Regina de Carvalho

222

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

EDUCAÇÃO INFANTIL E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: ANÁLISES
DAS PROPOSTAS DA PLATAFORMA DE ATIVIDADES
COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA

Thaís Regina de Carvalho25
Professora da Faculdade de Educação
Universidade Federal de Goiás (FE/UFG)
Doutora em educação

RESUMO
Devido ao contexto pandêmico que vem sendo vivenciado pelo nosso país, as redes
municipais, estaduais e federais de educação vêm se organizando de diferentes
formas para manter os vínculos com as crianças e suas respectivas famílias. Dentre
os mecanismos recorridos destacamos a elaboração e postagens de atividades em
plataformas educacionais. Assim, o presente capítulo apresenta um estudo sobre as
propostas pedagógicas integrantes da plataforma de atividades complementares da
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia/GO, em especial as direcionadas à
educação infantil com foco nas estratégias utilizadas para a inserção da diversidade
étnico-racial. Para isso, foram analisados os textos e imagens dispostos na referida
plataforma entre os meses de janeiro a maio do ano de dois mil e vinte um, totalizando
trinta e nove propostas. O referencial teórico para as análises ancora-se nos estudos
críticos sobre educação e relações étnico-raciais no Brasil e nas pesquisas sobre
educação infantil e relações étnico-raciais. A partir dos dados coletados apontamos a
ausência de propostas específicas a respeito da educação das relações étnico-raciais,
bem como a presença pouca expressiva de crianças negras nas ilustrações.
Pretendemos por meio desse estudo contribuir para os debates referentes à educação
infantil e relações étnico-raciais, ponderando a importância da formação integral de
cada criança e da consideração da diversidade étnico-racial em todas as proposições
e ambientes da primeira etapa da educação básica, sejam eles, presenciais ou
virtuais.
Palavras-chave: Educação das relações étnico-raciais; Educação Infantil; Propostas
pedagógicas.
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ABSTRACT
Due to the pandemic context that is being experienced by our country, the municipal,
state and federal education systems have been organizing themselves in different
ways to maintain contact with children and their respective families. Among the
mechanisms used, we highlight the elaboration and posting of activities on educational
platforms. Thus, this chapter presents a study on the pedagogical proposals that are
part of the complementary activities platform of the Municipal Department of Education
of Goiania / GO, especially those aimed at early childhood education with a focus on
the strategies used for the inclusion of ethnic-racial diversity. For this, the texts and
images displayed on the referred platform between the months of January to May of
the year two thousand and twenty-one were analyzed, totaling thirty-nine proposals.
The theoretical framework for the analyzes is anchored in critical studies on education
and ethnic-racial relations in Brazil and in research on early childhood education and
ethnic-racial relations. From the data collected, we point out the absence of specific
proposals regarding the education of ethnic-racial relations, as well as the low
presence of black children in the illustrations. Through this study we intend to
contribute to the debates related to early childhood education and ethnic-racial
relations, considering the importance of the integral formation of each child and the
consideration of ethnic-racial diversity in all the propositions and environments of the
first stage of basic education, whether them, in person or virtual.
Keywords: Education of ethnic-racial relations; Child education; Pedagogical
proposals.
Considerações iniciais
Em acordo com a bibliografia da área (GOMES, 2011; PAIXÃO, 2013; SILVA,
2008), as relações sociais no Brasil são fortemente marcadas pelas desigualdades de
raça, gênero, classe, etárias, entre outras. Tais assimetrias estruturam a nossa
sociedade e atuam de forma marcante em todos os âmbitos, inclusive no educacional.
Esse fato há anos vem sendo denunciado pelo Movimento Negro, o qual tanto nos
educa (GOMES, 2017) e reitera a necessidade da realização de questionamentos e
proposições que rompam com o silenciamento perante a ausência de ações que
contemplem aspectos da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena.
Nessa direção, estudos (DIAS, 2007; AMARAL, 2013; CARVALHO, 2013)
apontam a importância de o trabalho com a educação das relações étnico-raciais ser
realizado de forma contínua e consistente desde a primeira etapa da educação básica
enquanto um direito de todas as crianças, conforme exposto no documento: “Critérios
para um atendimento em creches que respeite os direitos fundamentais das crianças”
(2009):
•Nossas crianças têm direito a desenvolver sua autoestima;
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• Meninos e meninas têm os mesmos direitos e deveres;
• Nossas crianças, negras e brancas, aprendem a gostar de seu corpo e de
sua aparência;
• Respeitamos crenças e costumes religiosos diversos dos nossos;
• Nossas crianças não são discriminadas devido ao estado civil ou à profissão
de seus pais;
•A creche é um espaço de criação e expressão cultural das crianças, das
famílias e da comunidade;
• Nossas crianças, de todas as idades, participam de comemorações e festas
tradicionais da cultura brasileira: carnaval, festas juninas, natal, datas
especiais de nossa história. (BRASIL, 2009, p. 27).

Isso envolve: reconhecer, respeitar e valorizar a diversidade étnico-racial
existente em nosso país em todos os momentos que abrangem o cuidado e a
educação dos bebês e crianças que frequentam as unidades de educação infantil,
tornando-se essencial refletir sobre a organização dos tempos e espaços, as
materialidades ofertadas e as diferentes vivências que são oportunizadas a esses
sujeitos. Portanto, corroboramos com Carvalho (2018) sobre:
[...] a importância de a diversidade étnico-racial estar presente em todos os
movimentos, ações, espaços e ambientes da primeira etapa da educação
básica, considerando a mesma como um dos elementos da qualidade da
educação infantil, estando presente, portanto, desde a promoção de políticas
educacionais até ações cotidianas com as crianças. (CARVALHO, 2018, p.
62).

Ancorados/as na ênfase da diversidade étnico-racial enquanto um dos
elementos da qualidade na educação infantil, bem como nas disposições do princípio
XII26 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), o qual apresenta a
consideração com a diversidade étnico-racial enquanto um dos princípios da
Educação, compreendemos e defendemos que tais aspectos sejam contemplados em
todos os espaços, modalidades e formatos, incluindo, portanto, as ações
desenvolvidas no período de ensino remoto emergencial que vem sendo adotado por
diversas redes de educação tanto federais, estaduais quanto municipais, devido à
necessidade de um isolamento social por conta da pandemia Covid-19, causada pelo
novo Coronavírus.

26

Lei nº 12.796, de 2013 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação
e dar outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20112014/2013/Lei/L12796.htm Acesso em: 02/04/2021
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Em meio a tal cenário algumas iniciativas vêm sendo desenvolvidas com intuito
de manter os vínculos com as crianças e seus familiares. Dentre essas cabe destacar:
vídeo aulas com transmissão em canais eletrônicos e televisivos; a organização de
encontros síncronos entre docentes e crianças; a elaboração de atividades
assíncronas encaminhadas por aplicativos de conversa e/ou postadas em sites ou
plataformas digitais; reuniões virtuais com as famílias; a entrega de kits pedagógicos,
entre outras.
Diante das possibilidades, a rede municipal de educação de Goiânia também
aderiu aos mecanismos supracitados e o presente capítulo tem como foco as análises
das propostas pedagógicas direcionadas a faixa etária de zero a cinco anos e onze
meses de idade que foram postadas na plataforma de atividades complementares Conexão Escola27 da Prefeitura de Goiânia. Assim, nosso objetivo28 é: Compreender
as estratégias utilizadas para contemplar a diversidade étnico-racial nas propostas
pedagógicas direcionadas à educação infantil durante o período de ensino remoto
emergencial. Isso é relevante, pois:
[...] cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e atividades, que
proporciona diariamente, também as contribuições histórico-culturais dos
povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das de raiz africana
e europeia. É preciso ter clareza que o Art. 26-A 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, p. 17,
grifos meus).

Ademais,

apresentaremos

um

debate

referente

à

importância

das

problematizações sobre educação das relações étnico-raciais na educação infantil,
seguida das informações no tocante aos caminhos metodológicos e as análises dos
materiais disponibilizados na plataforma de atividades complementares.

EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
Debates emergentes
27

As propostas podem ser acessadas no site: https://sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/pageeducacao-infantil/
A presente produção integra o projeto de pesquisa em andamento: “EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS E CRIANÇAS DE ZERO A TRÊS ANOS DE IDADE: UM ESTUDO SOBRE AS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA REDE MUNICIPAL DE GOIÂNIA”, que foi aprovado no Conselho
Diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás no mês de outubro de 2020.
28
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Como é de nosso conhecimento a educação infantil atende em período parcial
e/ou integral crianças na faixa etária de zero até cinco anos e onze meses de idade e
as unidades educacionais integram a primeira etapa da educação básica. Segundo as
Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil (2010) essa etapa: constitui-se como
espaços de cuidar e educar de forma indissociável; tem como eixos de todas as ações
as interações e brincadeiras; designa como pressupostos das propostas pedagógicas
os princípios éticos, políticos e estéticos. Diante dessa contextualização é possível
afirmar que para obtermos uma educação infantil de qualidade torna-se necessária a
oferta de formação inicial e continuada que abordem os múltiplos aspectos que
compõem as relações sociais.
Nessa direção, estudos vêm apontando que debater sobre educação das
relações étnico-raciais na educação infantil configura-se como essencial pelo fato das
unidades educacionais da primeira etapa da básica terem como foco a formação
integral de todas as crianças. Assim,
Educar para a igualdade racial na Educação Infantil significa ter cuidado não
só na escolha de livros, brinquedos, instrumentos, mas também cuidar dos
aspectos estéticos, como a eleição dos materiais gráficos de comunicação e
de decoração condizentes com a valorização da diversidade racial. A escolha
dos materiais deve estar relacionada com sua capacidade para estimular,
provocar determinado tipo de respostas e atividades (BRASIL, 2012, p. 21).

Isto é, contemplar a diversidade étnico-racial não é a realização de um trabalho
pontual, esporádico e descontextualizado, mas sim torna-se fundamental o
desenvolvimento de ações contínuas, seja através da elaboração de projetos de
trabalho, na seleção de obras de literatura infantil e outras materialidades, além da
organização dos tempos e espaços. Isso é importante pois,
[...] a criança, ao se movimentar pelo ambiente, engatinhando, dando os
primeiros passos, vai se conhecendo, experimentando as possibilidades e
entrando em contato com um mundo novo. Na relação com outros bebês, as
crianças vão se constituindo, se diferenciando. Vão experimentando
diferentes texturas de cabelos, percebendo diferentes tonalidades de peles,
num mundo que, sob forte pressão dos movimentos sociais, já começa a
ressignificar os fenótipos e os diferentes patrimônios culturais – o que vai
impactar as relações entre e com as crianças. (BENTO, 2011, p. 113-114).

A partir dos apontamentos da autora ressaltamos os debates sobre as relações
com as crianças, sendo relevante salientar o papel das/os docentes e demais
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profissionais da educação infantil, haja vista que os seus posicionamentos podem
tanto contribuir para o reconhecimento das diferenças enquanto algo positivo quanto
reproduzir os privilégios de determinados grupos. Sobre esse assunto Trinidad (2011)
indica que as interações entre as crianças e as/os professoras/es: “[...] são frutíferas
para compreender como elas se apropriam dos significados sociais e como constroem
seus sentidos em relação aos diferentes aspectos da vida, e, em especial, em relação
às suas identidades e identificações étnico-raciais.” (p. 129). Assim, cabe reafirmar a
importância do não silenciamento e de olhares atentos perante as particularidades de
cada criança.
Isto posto, evidenciamos a premissa de que é necessária a realização de ações
consistentes e contínuas direcionadas às crianças de zero a cinco anos de idade, de
tal modo que todas as crianças sejam reconhecidas, respeitadas e valorizadas
atuando assim, para o rompimento dos padrões e privilégios de determinados grupos
em detrimento de outros.

NOTAS SOBRE OS CAMINHOS METODOLÓGICOS
Conforme exposto anteriormente, as análises apresentadas nesse capítulo têm
como foco as propostas pedagógicas disponibilizadas na plataforma de atividades
complementares da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Para isso, foram
realizadas análises dos textos e imagens que compõe as propostas direcionadas à
educação infantil. Dessa forma, a pesquisa caracteriza-se como de cunho qualitativo
e quantitativo. Assim, corroboramos com Gatti (2001) que essas abordagens não são
integralmente desagregadas.
[...]. É preciso considerar que os conceitos de quantidade e qualidade não
são totalmente dissociados, na medida em que de um lado a quantidade é
uma interpretação, tradução, um significado que é atribuído à grandeza com
que um fenômeno se manifesta (portanto é uma quantificação dessa
grandeza) e, de outro, ela precisa ser interpretada qualitativamente, pois sem
relação a algum referencial não tem significação em si. (GATTI, 2001, p. 74).

Portanto, seguindo essa perspectiva, para a coleta e sistematização dos dados
acessamos aos materiais postados na plataforma e com base no referencial teórico
da área, organizamos as informações considerando: o tema, as orientações, os
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encaminhamentos realizados e as sugestões de: obras de literatura infantil,
brincadeiras e vídeos.
A referida plataforma, intitulada Conexão escola, teve a sua primeira postagem
realizada no mês de abril do ano de 2020. A mesma é composta por um conjunto de
proposições de atividades abarcando desde a educação infantil até a educação de
adolescentes, jovens e adultos. A sessão da educação infantil é subdividida entre:
Bebês (bebês de até 1 ano e seis meses); Crianças bem pequenas (Crianças de 1
ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses); e por fim, Crianças pequenas (Crianças de 4
anos a 5 anos e 11 meses).
Ao analisar as propostas das três faixas etárias observamos algumas
peculiaridades, como por exemplo, o fato de existir repetições nas proposições
modificando apenas o título e imagem da capa da postagem. Além disso, a partir da
visualização da plataforma é possível observar que as sugestões são disponibilizadas
semanalmente. Assim, considerando as possibilidades para a elaboração de um
debate consistente, elencamos como recorte as propostas planejadas ao longo do ano
de 2021, compreendendo os meses de janeiro até maio. Essas totalizam trinta e nove
propostas de atividades complementares.
A seguir iremos apresentar as análises das propostas com foco nas estratégias
utilizadas para contemplar a diversidade étnico-racial.
ANÁLISES DE PROPOSTAS PEDAGÓGICAS PARA BEBÊS DA REDE
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA: Em foco os materiais da plataforma de
atividades complementares
Para iniciar as discussões, cabe expor algumas informações referentes à
caracterização das crianças segundo raça/cor, conforme dados disponizados nas
matrículas.

GRÁFICO 1 – MATRÍCULAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, SEGUNDO RAÇA/COR
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FONTE: Elaborado pela autora (2021), com aporte do Laboratório de Dados Educacionais,
UFPR, 2021.

Tendo como base as matrículas realizadas no ano de 2019, os dados
expressos no gráfico 1, revelam uma quantidade significativa de crianças declaradas
negras

(pretas+pardas)29.

Essa

identificação

é

relevante,

pois

uma

das

responsabilidades da educação infantil está relacionada à formação integral de todas
as crianças e um dos elementos que compõe tal formação é a construção valorizada
das identidades de cada sujeito. Para Gomes (2005): “reconhecer-se numa identidade
supõe, portanto, responder afirmativamente a uma interpelação e estabelecer um
sentido de pertencimento a um grupo social de referência” (p. 42).
Seguindo essa perspectiva, cabe reiterar a importância de trabalhos contínuos
e intencionais que contemplem a diversidade étnico-racial para que todas as crianças

29

Paixão e Carvano (2007) consideram que a junção de pretos+pardos como a categoria negro, pelos
seguintes motivos: [...]: i) no fato das condições sociais de ambos os grupos serem para um razoável
grupo de indicadores socioeconômicos semelhantes entre si, ou razoavelmente mais próximos entre si
do que os indicadores sociais apresentados pelas pessoas brancas; ii) na dinâmica social os processos
de classificação racial não são gerados a partir somente da autoidentificação, também sendo bastante
influenciados pelas formas pela qual cada um é visto e interpretado pelos demais, no interior de uma
sociedade ainda marcada por formas de pensamento e compreensão racializadas. Portanto, dentro
desses parâmetros, as pessoas de cor parda, ainda guardando um conjunto de traços físicos que
remetem às suas origens africanas ou indígenas, e sendo discriminadas por esse motivo, em muitos
casos acabam vivendo dinâmicas sociais bastante próximas às pessoas de cor preta, especialmente
em termos das probabilidades de sucesso na seara educacional e no acesso ao mercado de trabalho;
iii) no fato de que ainda que no plano subjetivo a maioria das pessoas pardas, ou mesmo pretas, não
se identifiquem enquanto negras, no plano político, o uso da terminologia negra se justifica pelas
exigências de construção de uma identidade social comum (PAIXÃO e CARVANO, 2007, p. 17 -18).
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tenham a oportunidade de se (re)conhecer e serem representadas de modo
positivado.
Independentemente do grupo social e/ou étnico-racial a que atendem, é
importante que as instituições de Educação Infantil reconheçam o seu papel
e função social de atender às necessidades das crianças constituindo-se em
espaço de socialização, de convivência entre iguais e diferentes e suas
formas de pertencimento, como espaços de cuidar e educar, que permita às
crianças explorar o mundo, novas vivências e experiências, ter acesso a
diversos materiais como livros, brinquedos, jogos, assim como momentos
para o lúdico, permitindo uma inserção e uma interação com o mundo e com
as pessoas presentes nessa socialização de forma ampla e formadora.
(BRASIL, 2006, p. 37).

No tocante às propostas compartilhadas na plataforma de atividades
complementares, considerando a faixa etária de zero até cinco anos e onze meses de
idade, verificamos uma tendência de não diversificação das propostas abragendo as
especificidades dos diferentes agrupamentos, já que, por vezes, o título e a imagem
inicial são alterados, porém o conteúdo apresentado na sessão é o mesmo, inclusive
as indicações de materiais. Diante de cada postagem é possível localizar uma
argumentação sobre a relevância da ação, uma explicação para os/adultos/as
apresentada por docentes em formato de vídeos, além da apresentação de: contação
de histórias, músicas e brincadeiras direcionadas às crianças.
As temáticas abordadas foram: exploração e contato com a natureza,
conhecimentos matemáticos, brincadeiras com materiais não estruturados, parlendas,
entre outros. Os títulos das propostas para os bebês são os seguintes:
QUADRO 1: PROPOSTAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA OS BEBÊS
MÊS
TÍTULO/TEMA DAS PROPOSTAS
Conhecer, ouvir, e apreciar histórias!
Janeiro
Os bebês e o pensamento matemático
Fevereiro

Março

Abril
Maio

As pequenas e grandes descobertas dos
bebês
Brincadeiras com Tecidos
Os bebês e o mundo da fala e da escrita
Explorar é o Bicho!
É tempo de brincar!
Vamos ler com os bebês?
Explorar a natureza? Sim!
Explorando diferentes objetos!
Vamos descobrir a poesia?
Tem Bebê no Museu!
Os Bebês e a Natureza!
FONTE: A autora (2021).
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A partir dos títulos podemos observar que as propostas se configuram de modo
mais amplo e dessa maneira apresentam de forma ínfima alguns aspectos que estão
postos nos documentos curriculares como obrigatórios, entre os documentos citamos
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e
para o Ensino de História e Cultura Africana e Afro Brasileira, as quais as suas
disposições não aparecem contempladas na plataforma.
Em meio a essa constatação foi possível verificar que uma das estratégias
utilizadas para contemplar a diversidade é por meio da dimensão cultural. Esse
movimento foi evidenciado em especial na proposta intitulada: “Vamos ler o mundo?
”, a qual expõe que através dos momentos de contação de história é possível entrar
em contato com outras culturas. Concordamos com o destaque enunciado e
apontamos a possibilidade de ampliação incluindo os nomes de algumas culturas,
bem como indicando gêneros textuais de autoria negra, branca e indígena.
Também foi possível verificar o destaque para questões culturais na proposta
relacionada aos museus, na qual enfatiza o direito de a criança conviver com
diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas. Ao analisar essas
proposições cabe refletir sobre a necessidade dos documentos de orientação do
trabalho docente contemplarem os aspectos relacionados a diversidade étnico-racial
de forma expressiva, inclusive refletindo sobre os termos adotados, pois o movimento
de apresentar termos mais amplos para tratar da diversidade também é observado no
Documento Curricular da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação e
Esporte de Goiânia (2020) o que de certo modo também pode influenciar na
elaboração das propostas de atividades complementares. Isso reafirma há uma:
[...] necessidade da inclusão dessa temática nos currículos da educação
infantil por compreendermos que ela pode colaborar com a construção e a
ampliação da educação inclusiva, garantido às crianças de até cinco anos
não apenas o acesso às instituições de educação infantil, mas também a uma
educação que lhes possibilitem um desenvolvimento pleno e integral (DIAS e
REIS, 2016, p. 633).

Dando continuidade as análises, a ausência de sugestões de atividades que
contemplem a diversidade étnico-racial permanece nos materiais destinados às
crianças bem pequenas, conforme podemos visualizar, por meio dos títulos, no quadro
2:
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QUADRO 2: PROPOSTAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA AS CRIANÇAS
BEM PEQUENAS
MÊS
TÍTULO/TEMA DAS PROPOSTAS
Senta que é hora da história!
Janeiro
O pensamento matemático e o cotidiano das
crianças
Fevereiro
Os olhares e as descobertas
Vamos brincar com tecidos?
Vamos ler o mundo?
Março
Vamos explorar o mundo animal?
Vamos brincar de quê?
Cadê a história?
Uma experiência congelante! Vamos
brincar?
Explorando sons e conhecendo o mundo!
Abril
Hoje é dia de poesia!
Vamos ao Museu?
Maio
A criança em conexão com a natureza
FONTE: A autora (2021).

Em acordo com o mencionado anteriormente, as propostas contam com muitas
semelhanças e assim sendo o mesmo movimento, permeado por ausências da
diversidade étnico-racial, ocorre nas proposições direcionadas às crianças pequenas.
QUADRO 3: PROPOSTAS DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA AS CRIANÇAS
PEQUENAS
MÊS
TÍTULO/TEMA DAS PROPOSTAS
Apreciar, contar e ouvir histórias
Janeiro
O conhecimento matemático em todo lugar!
Fevereiro
O mundo e suas descobertas
Recriando brincadeiras com tecidos
Vamos ler o mundo juntos?
Março
O mundo animal e suas descobertas!
Vamos brincar como antigamente?
Quem conta um conto…
Experiências com a natureza!
Possibilidades sonoras: vamos aprender?
Abril
Vamos brincar de poesia?
Museu? Aí vou eu!
Maio
Natureza, para aprender e preservar!
FONTE: A autora (2021).

Os textos das propostas de atividades complementares da plataforma não
apresentam a educação das relações étnico-raciais como um dos elementos centrais
e tal fato desencadeia as problematizações sobre a complexidade da concretização
de uma proposta de educação infantil não presencial, considerando os avanços e
possibilidades de abordagem da temática cotidianamente. Em especial na rede
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municipal de educação de Goiânia, em contextos de atendimento presencial, ao
mesmo passo que as pesquisas revelam a permanência de silenciamentos perante
as questões raciais (ALVARENGA, 2015) e a necessidade da ampliação da oferta de
momentos formativos (REGO, 2019), também realçam a existência de profissionais
que possuem conhecimento teórico acerca do tema e a importância das suas
atuações como um diferencial para a implementação das referidas leis (REGO, 2019),
além de indicativos de mudanças por parte das profissionais frente à ausência de
trabalhos sistematizados (ALVARENGA, 2015). Em consonância com esses dados é
possível denotar que as propostas integrantes da plataforma de atividades
complementares não fortalecem o processo em andamento de ampliação e
intensificação das ações, mas sim de modo oposto podem vir a fragmentar o trabalho
com a diversidade étnico-racial.
Como podemos constatar, ao focarmos nas estratégias para contemplar a
diversidade étnico-racial o silêncio é algo marcante e perpassa inclusive pelo processo
de escolha das imagens, haja vista que a presença de meninas e meninos negras/os
nas capas das postagens apresenta-se de forma pouco expressiva, conforme
podemos visualizar no gráfico 2.

GRÁFICO 2: QUANTIDADE DE CRIANÇAS NAS IMAGENS DA PLAFORMA, SEGUNDO
RAÇA/COR
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FONTE: A autora (2021).
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Dentre as seis crianças negras representadas, vale apontar que: três integram
as propostas direcionadas às crianças pequenas e três estão na página inicial, não
sendo contabilizada, portanto, nenhuma imagem de crianças negras na sessão de
bebês, nem na de crianças bem pequenas negras. Esse dado suscita reflexões sobre
a importância da representatividade, pois conforme Trinidad (2011) todos os materiais
movem mensagens simbólicas que podem contribuir ou não para o processo de
construção valorizada das identificações e identidades de cada criança. Nessa
direção, verificamos a necessidade de a seleção das imagens ter como um dos
elementos essenciais a inserção da diversidade étnico-racial.
Referente à presença de crianças negras na página inicial da plataforma
salientamos que essa gera debates sobre a importância de tal representação, contudo
o fato de essa tendência não se manter nas postagens que são organizadas por
grupos etários menores chama atenção, tendo em vista que isso também ocorre em
alguns livros didáticos. Sobre esses materiais Silva (2008) constatou que essa é uma
das estratégias utilizadas pelas editoras para inserir a diversidade étnico-racial,
contudo essa não pode ser identificada como tão expressiva e significativa por conta
de essa representação não ser coesa em todo o material (imagens e textos).
Prosseguindo, ainda cabe refletir sobre as sugestões de contação de histórias,
a qual também é um dos encaminhamentos indicados na plataforma de atividades
complementares. Em acordo com pesquisas sobre literatura infantil, história e cultura
africana e afro-brasileira, esses momentos são apontados como uma das
possibilidades para contribuir com a luta antirracista. Em acordo com Araújo e Silva
(2011) é fundamental que os materiais ofertados para as crianças contemplem
aspectos literários e estéticos, sendo que a:
[...] qualidade estético-literária: não é necessariamente apresentando
contextos de valorização da cultura afro-brasileira e africana apenas que se
produzem obras literárias positivas. Em alguns dos livros analisados o enredo
não tem como foco temáticas como o racismo, a religiosidade de matriz
africana ou qualquer marca “típica” de africanidade, mas nem por isso deixam
de representar obras de referência na valorização da diversidade étnicoracial. (ARAÚJO e SILVA, 2011, p. 212).

Assim, considerando a diversificação nas formas de representação de
personagens negras e indígenas e as suas respectivas infâncias, relações e
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interações, destacamos a relevância de indicações de obras de literatura infantil que
contemplem os diversos modos de ser, estar e viver o mundo. Entretanto, esse
movimento não foi constatado nas propostas da plataforma, tendo em vista que as
histórias apresentadas nos vídeos tiveram como principal foco enredos que envolvem
animais.
Ao realizar as análises enfatizamos a importância do destaque para os
aspectos culturais, no entanto cabe assinalar a necessidade de propostas mais
direcionadas, bem como a indicação de contação de histórias que contemplem a
diversidade étnico-racial, além da utilização de termos mais expressivos, tais como:
história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, conforme disposto nos
documentos curriculares, em âmbito nacional, que subsidiam a organização do
trabalho pedagógico na educação infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo do presente capítulo apresentamos um debate sobre a inserção de
aspectos da educação das relações étnico-raciais na educação infantil tendo como
foco as propostas de atividades complementares (textos e imagens) elaboradas pela
rede municipal de educação de Goiânia.
A ausência e o silêncio configuraram-se como demarcadores relevantes no
processo de análise, visto que a presença de imagens de crianças negras se dá de
forma pouca expressiva e os textos das orientações e sugestões de atividades não
contemplam a diversidade étnico-racial de modo significativo.
As análises das propostas revelam a necessidade de aprofundamentos dos
debates sobre a temática, considerando-a como um dos elementos essenciais que
compõem as ações e responsabilidades das políticas e propostas pedagógicas da
educação infantil em todos os espaços e momentos, incluindo o período de ensino
remoto emergencial.
Para finalizar, reafirmamos a importância de estudos que se dediquem a
analisar os diferentes materiais e propostas que circulam os ambientes (presenciais e
virtuais) da educação infantil para que através de denúncias, questionamentos e
proposições todas as crianças de zero a cinco anos de idade, independentemente do
seu pertencimento étnico-racial tenham a oportunidade de serem reconhecidas,
respeitadas e valorizadas, proporcionando assim, a sua formação integral.
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Resumo
O presente artigo busca estabelecer um diálogo entre a filosofia de Baruch Espinosa
e as práticas pedagógicas, que possibilite a transformação social dos vínculos entre
os alunos da Educação Básica a partir de uma intervenção unificada que promova a
participação coletiva e amplie a conscientização acerca das desigualdades que se
manifestam intrinsicamente nas relações étnico-raciais nos espaços escolares
brasileiros. Para isso, partimos de conceitos basais do arcabouço filosófico de
Espinosa: o sistema dos afetos como vínculo entre corpo(s) e mente(s), que possibilita
as variações da potência de ação — concepção estruturada em sua obra maior, Ética
—, e a ideia da educação como “cultivo” e não como “cerceamento” — noções
presentes no livro Tratado Político. Com isso, apesar de entendermos os espaços
escolares como um ambiente propício ao trânsito dos afetos e encontros corporais,
por outro lado, considera-se a escola como uma instituição de caráter ideologicamente
dominante — um "aparelho ideológico do Estado”, conforme conceituado por Louis
Althusser (1974). Ou seja, o ambiente escolar, enquanto instituição, consiste em um
âmbito de multiplicações ideológicas e estigmatizantes que, não raro, aprisionam os
alunos e diminuem suas potências expressivas. Aposta-se, então, como condição
radicalmente fundamental, a subversão dos modelos escolares tradicionais e a
desierarquização da figura do professor como detentor do saber absoluto, a fim de se
estabelecer um sentimento de comunhão tanto entre os educadores como entre os
alunos de diferentes etnias, cores e classes sociais. Apostando numa prática escolar
coletiva, participativa e horizontal, na qual o professor assume o único papel de
mediador — considerando que o próprio corpo docente, assim como a instituição, são
passíveis de reproduções raciais —, propomos, como objetivo máximo da escola, a
formação de uma consciência libertária e crítica, que possibilite os alunos a se
organizarem como um corpo coletivo contra as dominações ideológicas e
reprodutórias na escola e, portanto, na sociedade em geral — ou seja, propõe-se uma
educação que “semeie" reflexões e não as “cerceiem”. Dessa forma, indica-se o
sistema de afetos espinosano como via de libertação que possibilita a compreensão
do sentimento do comum e da coletividade e inaugura novos caminhos para a
pluralização de diálogos antirracistas e anticoloniais, viabilizando a desarticulação das

30 Graduando em Psicologia na Universidade Veiga de Almeida, Rio de Janeiro — RJ.
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reproduções ideológicas e discriminatórias que imperam na sociedade e das quais a
escola assume papel colaborativo — ou melhor: dominante.
Palavras-chave: Pedagogia; Espinosa; Relações étnico-raciais

As instituições escolares: reproduções ideológicas e estigmatizantes
O aprofundamento da discussão sobre as relações étnico-raciais nos espaços
escolares implica, primeiramente, em uma breve contextualização histórica acerca da
lógica de dominação que caracteriza as instituições escolares. Compreender as
origens das instituições educacionais em nossa sociedade capitalista se revela como
uma contribuição para o melhor entendimento sobre o sistema escolar atual e o seu
potencial para a disseminação de ideologias hierárquicas e estigmas excludentes.
Ao dissertar sobre isso, Libâneo (2012) faz uma interseção entre o
individualismo — primazia do ideal capitalista — e sua interface com o modelo
educacional burguês. O autor sublinha que, a partir dos primeiros anos do século XX,
o ensino escolar era adaptado conforme às necessidades do desenvolvimento

industrial e o acesso à educação era, basicamente, restrito às classes dominantes,
com o intuito de a formar jovens burgueses que contribuíssem para a produção e o
movimento econômico.
No caso do Brasil, é sabido que o acesso à educação e à cultura é limitado —
ou melhor: seletivo. Ao se referir à tradição sócio cultural do país, Florestan Fernandes
apontou que "é de um elitismo cultural fechado”, fato que, segundo ele, esteve
presente desde o período colonial e “não foi desagregada com a Independência nem
com a proclamação da República” (2010, p. 120). Já Patto (2009) indica que o período

da Primeira República Brasileira foi marcado por um “claro desejo de controle, por
meio da educação, dos conflitos de classes que marcaram o período […]” (p. 33),
numa tentativa de classificar e moldar as crianças. Evidencia-se, portanto, o caráter
dominador e excludente da escola — elemento nuclear de sua própria constituição.
Entretanto, como contraponto a esse período, surge, a partir dos anos 20, por
meio dos investimentos reformistas realizados pelo governo federal e estadual e do
distrito federal, a iniciativa de implementação do movimento da Escola Nova no Brasil,
caracterizado por um otimismo e entusiasmo acerca da educação. A partir de então,

o regime escolar guiava-se pela iniciativa da inclusão e pela luta contra o
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analfabetismo, tomando como base os movimentos democráticos que buscavam a
universalização do acesso da educação na sociedade (NAGLE, 2020).
Posteriormente, na década de 70, sob o domínio ditatorial, a disciplina e o ideal
cultuados pelos militares foram inseridos como um dos modos de organização das
instituições escolares. Nos anos 80, com o fim do poder do corpo militar, a área da
gestão e da administração começou a ser praticada e desenvolvida, surgindo o debate
da necessidade da organização burocrática da estrutura educacional. Já na década

de 90, a lógica neoliberal é inserida como ideal a ser seguido, a fim de incentivar a
competição entre os profissionais (ROCHA; BESSA, 2009). Portanto, é evidente a
tentativa de adequação do modelo educacional aos interesses e necessidade da
sociedade concreta de cada período determinado — cada um com a sua
especificidade —, a fim de implantar na escola um dispositivo de domínio, de
reproduções ideológicas convenientes ao período e de domesticação dos cidadãos “à
máquina ditatorial” (p. 132).
Designar o espaço escolar como um dos aparelhos ideológicos do Estado,

conforme proposto por Althusser (1974), possibilita o desvelamento do perfil perverso
que desliza sutilmente no cotidiano do âmbito escolar, criando armadilhas que
cristalizam as relações de poder e estruturam um ambiente que, supostamente,
deveria ser de incentivo à liberdade de pensamento. O filósofo distingue dois tipos de
Aparelhos Ideológicos: um que é movido pela violência — como a polícia, a justiça,
os militares — e outro que oprime a partir de ideologias — a igreja, a família, a escola,
entre outros. Para Althusser, na sociedade burguesa, os espaços escolares
substituíram a igreja como o mais dominante dos aparelhos ideológicos,
representando aquele que define as formações sociais capitalistas. A escola, para o
filósofo, é uma arma do Estado que edifica uma massa — que difere-se da noção de
multidão, conceito a ser explorado posteriormente no presente artigo — “recheada da
ideologia que convém ao papel que ela deve desempenhar na sociedade de classes”
(ALTHUSSER, 1974, p. 65). E mais: os próprios saberes e conteúdos práticos
transmitidos pela instituição se encontram sob influência "da ideologia da classe
dominante, que são em grande parte reproduzidas as relações de produção de uma
formação capitalista, isto é, as relações de explorados com exploradores e de
exploradores com explorados” (p. 66).
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Em síntese, a escola é o mais poderoso aparelho ideológico que, por meio da
submissão, molda a criança de forma sincronizada com a ideologia estimulada pela
sociedade, produzindo e mantendo, assim, as relações de dominação decorrentes da
vida em comunidade. Como resultado, surgem os estigmas — insígnias simbólicas e
historicamente construídas que consolidam o caráter marginalizado dos sujeitos que
não se adequam às exigências definidas pelas concepções reinantes. A
estigmatização atua pela reprodução, lado a lado com a ideologia, edificando barreiras

figuradas que organizam as posição de tais sujeitos a partir do distanciamento e da
inferiorização. Em outras palavras, o estigma se refere a uma condição negativamente
diferenciada atribuída a determinado sujeito ou grupo, o que lhes concede, como única
garantia, as desvantagens, opressões e injustiças sociais (GOFFMAN, 1980).
Ao refletir sobre as reproduções de ideologias estigmatizantes no campo escolar
brasileiro, deve-se atentar ao fato — de conhecimento público — de que a educação
no país sempre apresentou uma condição frágil devida à falta de investimento federal,
sendo, praticamente, revogada como direito da camada não dominante, ou seja, da

população preta, dos indígenas e das famílias que habitam regiões distantes do pólo
urbano e financeiramente predominante — como as comunidades ribeirinhas e rurais.
Atrelado a isso, é notório que o acesso à educação pela grande parte da população
cuja raça e etnia não é a dominante apresenta um histórico marcado pelas
adversidades. O ambiente escolar se revela, assim, para essa camada da sociedade,
um ambiente propício à hostilidade: seja por conta dos obstáculos impostos ao seu
acesso, pela negligência por parte das entidades que, supostamente, deveriam
facilitar a acessibilidade dos jovens às escolas, seja pelas próprias relações de
tensões que, não raro, se efetivam nas salas de aula, marcadas pelo racismo
estruturado desde o colonialismo e que continua a reinar, seja pela falta de instrução
dos coordenadores pedagógicos acerca de pautas racistas, ou pela dificuldade de
manter uma média satisfatória nas avaliações, tendo em vista toda a tortura que a
escola, por si só, já representa. Em outras palavras, tratam-se de dificuldades de
diversas ordens, que se estendem desde a própria inclusão do jovens à escola até a
sua adaptação em tal ambiente.
Sobre isso, uma pesquisa elaborada pela UNICEF (2019) é bastante clara: no
ano de 2019, 2,1 milhões de estudantes foram reprovados no país, o equivalente a
7,6% de alunos matriculados. Os maiores índices de reprovações se predominam na
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região Norte e, entre os reprovados, se encontra em maior peso as populações preta
(10,8%) e indígena (10,9%), enquanto os reprovados da população branca
representam 5,9%. Tais números denotam que, ainda quando aparentemente
incluídas, a população preta e indígena são fácil e rapidamente excluídos,
descartados e invisibilizados pelas escolas, pelo Estado e pelas políticas públicas —
e sempre de forma prática, tal como o é cancelar a matrícula dos respectivos alunos
que não alcançam os resultados esperados.

E, logicamente, além de todos esses fatores, essa população não escapa,
também, dos efeitos resultantes do voraz mecanismo reprodutório de ideologias e
estereótipos, instrumento de poder das instituições escolares instalado desde a
implantação do capitalismo: a exclusão étnico-racial se alastra numa articulação
interna, velada, que conflui numa inclusão dissimulada. Em síntese, o racismo nas
instituições escolares vai ser manifestado "através da negação do aluno e do
professor, negação da sua história, da sua vida, dos seus modos de ser, pensar e
agir, se expressar, que são tidos como inferiores ao do branco (classe dominante)

[…]" (TRINDADE, 1994, p. 209-210).
Portanto, os espaços escolares podem ser considerados como territórios abertos
às variações e aos trânsitos de afetos — positivos ou negativos —, propícios às
multiplicações ideológicas que reproduzem relações caracteristicamente dicotômicas
de acolhimento-exclusão, liberdade-servidão; são, em outras palavras, “espaços
relacionais de objetivação/subjetivação de uma sociedade democrática ou opressora”
(SAWAIA, 1987, p. 51).
Partindo dessa definição, pretende-se conceituar, a seguir, a filosofia de Baruch
Espinosa, a fim de propor a sua lógica dos afetos como estratégia que possibilite um
ambiente escolar mais libertário, democrático e, consequentemente, menos
excludente. Assim, acreditamos ser possível reelaborar e fortalecer as relações
escolares étnico-raciais, ou seja, os vínculos entre os distintos grupos.

A filosofia de Baruch Espinosa e a dimensão ético-política dos afetos
Nascido em Amsterdã, nos Países Baixos, no século XVII, Baruch Espinosa
viveu na condição de herege durante grande parte de sua vida. Banido da comunidade
judaica e condenado pelos cristãos, o filósofo e sua singular concepção acerca da
ideia de Deus, da liberdade, das superstições religiosas e das formas opressoras de
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comandar a sociedade contradiziam as crenças estabelecidas pelo pensamento
tradicional de sua época.
O primeiro ponto de confronto da filosofia espinosana com a tradição de seu
período histórico é em relação a sua crítica à superstição religiosa. Quanto a isso, o
holandês é objetivo: logo na parte primeira de sua obra maior, Ética, ele aposta na
“desantropomorfização de Deus, afastando da substância absolutamente infinita a
imagem antropocêntrica” (CHAUÍ, 2003, p. 104); ou seja, Deus não representa um ser

transcendental, um juíz universal cuja vontade é soberana. Espinosa refere-se à
imagem de Deus como Substância, causa de si mesma, cujo intelecto e vontade são
livres, valorizando a ideia da imanência no lugar da transcendência.
A filosofia espinosana defende, em suma, a liberdade de agir e de pensar.
Representa, assim, um rompimento com o paradigma dualista que caracterizava a
tradição filosófica ocidental até o momento, cujas raízes se originaram no idealismo
de Sócrates e Platão e foi ponto fundamental dos dois pilares característicos da
filosofia de Descartes — res cogitans e res extensa —, ideia que defendia a

superioridade da alma em detrimento do corpo. Portanto, assim como a religião, o
pensamento filosófico, até então, era marcado pela hierarquia e transcendência da
alma/mente sobre a materialidade corpórea humana, concepção combatida pelo
filósofo em sua Ética.
A partir do conceito de unicidade substancial, Espinosa incorporou em sua
filosofia a noção do paralelismo, horizontalizando a ideia do corpo e da mente
humana, que estariam, portanto, “sob as mesmas leis e sob os mesmos princípios,
expressos diferenciadamente” (CHAUÍ, 1995, p. 58). Para o filósofo, o corpo
representa o objeto da mente, ou, em outras palavras, a mente não é, senão, a ideia
do corpo (CHAUÍ, 2010). Assim sendo, na concepção do holandês, as experiências
sofridas por um corpo também atingiriam, paralelamente, a sua mente. Nas palavras
do filósofo, “conforme os pensamentos e as ideias das coisas são ordenadas e
concatenados na Mente, assim também, à risca, as afecções do corpo ou imagens
das coisas são ordenadas e concatenadas no Corpo” (ESPINOSA, 2015, p. 525).
Para Espinosa, a subjetividade é modelada por meio de experiências que
atravessam o corpo, denominadas por ele como afetos, quando referidos à mente, e
afecções, quando são experimentadas pela dimensão corporal. Tais conceitos são
diferenciados pelo filósofo em positivos, como a alegria, e em negativos, como a
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tristeza. Os vínculos e movimentos que estabelecemos para com os outros resultam
em afetos que, segundo o filósofo, podem tanto contribuir para o aumento do conatus
— potência de ação individual de cada existência, representando um núcleo interno
que trabalha para sua autoperseverança e conservação na existência —, ou para
diminuí-lo, atingindo, paralelamente, a união configurada entre o corpo e a mente;
portanto, quanto maior for o grau de complexidade da afecção do corpo,
paralelamente a ela será a experiência mental (CHAUÍ, 2010). Em suma, os sujeitos

cujos encontros desencadeiam mais afetos positivos terão, proporcionalmente,
conservado o seu conatus e, assim, aumentado a sua potência ativa; por outro lado,
aquele que é limitado de experimentar afetos positivos terá, como resultado, uma
potência de padecimento, ou seja, o seu conatus diminuído. Assim sendo, o trânsito
dos afetos atinge variavelmente cada sujeito e representa a condição máxima de
existência do ser.
Podemos caracterizar o sistema dos afetos espinosano como uma filosofia
estruturada por uma dimensão ético-política. Conforme sublinha a psicóloga Bader

Sawaia (1998), tal dimensão se encontra nas próprias afecções do sujeito e em suas
relações, na medida em que ele detém o poder de afetar os outros e de ser afetado.
Sawaia (1998) prossegue apontando que “as ideias não são pinturas mudas, nelas
estão implícitas um juízo de valor e este leva à ação” (p. 129); ou seja, a dimensão
ética-política se refere justamente a isso: às possibilidades de afetar o modo de estar
de cada sujeito. Segundo a psicóloga, com a sua obra Ética, Espinosa constrói uma
“proposta de práxis emancipadora, uma terapêutica relativa às paixões, voltada à
reeducação pessoal” (p. 129).
Aproximando-nos da conclusão dessa breve exposição sobre a filosofia dos
afetos, a seguinte elaboração de Sawaia enriquecerá o nosso próximo debate acerca
da ideia espinosana do ensino como “cultivo”. Referindo-se ao conatus — a potência
de ação do ser, o esforço em afirmar a própria existência, cuja frequência é variável
pelos graus afetivos que tanto podem nos compor e nos fazer agir, no caso dos afetos
positivos, quanto podem nos decompor ao domínio da passividade, quando referemse aos afetos negativos —, a psicóloga sublinha que, ainda que a potencialização do
conatus individual seja prioridade de cada sujeito,
o indivíduo só o consegue quando se une a outros, alargando, portanto,
o seu campo de atuação (ou seja, seus direitos). A "entre-ajuda" é
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essencial para uma vida conseguida, porque a vontade comum a todos
é mais poderosa do que o conatus individual. (SAWAIA, 1998, 124).

Chega-se, nesse ponto, ao núcleo da condição ética e da dimensão política
comportada pela filosofia dos afetos, da qual o presente artigo pretende investigar: é
só a partir da comunalidade que o aumento de nossa própria potência de agir pode
ser efetivada em sua totalidade.
Portanto, pode-se concluir que o corpo não representa uma unidade, mas

inúmeras composições de relações. Mediante a isso, os encontros que impedem a
perseverança na existência, ou seja, o aumento da força potencial do ser — o conatus
— estão, de certa maneira, barrando a capacidade de se tomar posse da própria
existência e, consequentemente, tal limitação impede, também, a confluência afetiva
do coletivo, pois os afetos negativos distam não só o sujeito de sua potencialidade,
mas os corpos entre si. Assim sendo, estes podem ser qualificados como encontros
não-éticos, que, segundo Espinosa, viabilizam a tendência à submissão, à superstição
e à servidão — conceitos centrais na crítica espinosana.
E ademais, seguindo tal concepção, cabe, aqui, uma pergunta: qual será o papel
e a responsabilidade da escola para o exercício de afetos que se caracterizem, ética
e politicamente, como potências que possibilitem modos de existência baseados na
liberdade, na congruência de um corpo coletivo, democrático e comum? Um modelo
educacional que possibilite não só a potencialização individual, mas do conatus
coletivo, nos parece uma solução — tema que será abordado a seguir.

Cultivar ou cercear: diálogos entre a filosofia espinosana e o espaço escolar
Após a compreensão acerca dos conceitos da filosofia dos afetos, apresentada
por Espinosa em sua obra maior, Ética, pretende-se dissertar sobre o modelo de
escola como "cultivo" e distingui-lo do método de “cerceamento”. Ambas noções são
apontadas pelo filósofo em seu Tratado Político, obra deixada inconclusa por
Espinosa, e apresentam um diálogo com o sistema dos afetos proposto por ele em
sua Ética.
Em certo momento do Tratado Político, Espinosa, ao referir-se à prática de
ensino de sua época histórica, aponta que
As universidades, que são fundadas a expensas da república,
instituem-se não tanto para cultivar os engenhos como para os
coartar. Mas, numa república livre, tanto as ciências como as artes
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serão otimamente cultivadas se for concedida, a quem quer que peça,
autorização para ensinar publicamente, à sua custa e com o risco da
sua fama […] (ESPINOSA, 2009, p. 118) [grifo nosso].

A escolha do grifo dos dois termos — cultivar e coartar — justifica-se pela
necessidade de compreendê-los como conceitos basais para uma potência educativa
que se caracterize como libertária — ou seja, que cultive a reflexão de seus alunos.
Coartar, palavra escolhida para a tradução do termo em latim, refere-se ao ato de
comprimir, limitar. Ou seja, Espinosa propõe uma educação que se afaste das práticas
que limitem, cerceiem, ou, em outras palavras, que submetam os estudantes à
reproduções ideológicas estigmatizadas e preconceituosas.
Ainda em seu Tratado Político, o filósofo dá indícios do caminho pelo qual ele
acredita que os cidadãos podem se libertar das limitações impostas pela sociedade.
Conforme aponta Espinosa, a construção de uma educação caracterizada como
libertária, na qual o cultivo — ou seja, a reflexão e não a reprodução — seja o motor
propulsor de toda a prática educacional, pode ser alcançada a partir da união do
comum:
A isto acresce que os homens, sem o auxílio mútuo, dificilmente podem
sustentar a vida e cultivar a mente. E, assim, concluímos que o direito
de natureza, que é próprio do gênero humano, dificilmente pode
conceber-se a não ser onde os homens têm direitos comuns e podem,
juntos, reivindicar para si terras que possam habitar e cultivar, fortificarse, repelir toda a força e viver segundo o parecer comum de todos eles.
Com efeito […] quantos mais forem os que assim se põem de acordo,
mais direito têm todos juntos […] (ESPINOSA, 2009, p. 19).

Em sua análise sobre a interface entre a filosofia espinosana e a pedagogia,
Bonadia (2019a) aponta que, apesar de Espinosa jamais ter dissertado sobre exames,
avaliações e castigos escolares, o filósofo denunciou as práticas que estimulam o
afeto da inveja e da competitividade. O autor relembra o escólio da Proposição 55,
Parte III, da Ética, no qual Espinosa sublinha que ao se educar um filho em busca do
reconhecimento externo e a fim de lhe fazer capaz de derrubar o outro, não se está
educando a criança para uma ação virtuosa e sim para a competição. Ou seja, é uma
educação que limita, e não cultiva, pois se afasta do conceito do comum e se aproxima
do individualismo.
Dessa forma, Espinosa expressa a necessidade de consolidação de uma

consciência coletiva na sociedade; de uma "noção comum". Ao dissertar sobre o
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Tratado Político e sobre tal conceito, Chauí (2003), refere-se a uma união que
possibilite um corpo coletivo que se resuma em "uma única mente” (p. 313). Já
Deleuze (2012) aponta a "noção comum” espinosana como a composição de um ou
mais corpos que “formam um conjunto de potência superior, um todo presente nas
suas partes” (p. 98). Dessa forma, concorda-se com Negri (2003) quando ele
conceitua multidão, a partir da filosofia de Espinosa, apostando na união de um corpo
comum como o único caminho para a efetivação de uma democracia possível:
Nosso problema, como para Espinosa, não é juntar indivíduos isolados,
mas construir de maneira cooperativa formas e instrumentos
comunitários e conduzir ao reconhecimento (ontológico) do comum. Do
ar à água até a produção informatizada e as redes, qual é o terreno
sobre o qual se estende a liberdade: como se organiza o comum? (p.
45-46).

Assim sendo, o conceito de comum indica o caráter fundamental de uma
congruência entre os seres sociais, a fim de que seja formado um corpo coletivo único
que possibilite a conservação do conatus individual, a partir da existência de um
conatus coletivo e harmônico. Ou seja, a noção comum convoca a criação de uma

multidão. Quanto a isso, Bonadia (2019b) avança na discussão apontando que tal
conceito não se trata de um corpo orgânico, de uma estrutura viva, e muito menos de
uma massa de indivíduos; o conceito de multidão exige a organização de um corpo
democrático que se conscientize em sua potencialidade de afetação. Refere-se,
portanto, a uma coletividade cujo corpo social se consolide, acima de tudo, a partir de
uma base de conscientização acerca de sua própria dimensão ético-política de
afetação. Ou seja, a multidão representa uma organização que não se restringe ao
corpo como simples corporeidade material, como mera massa de indivíduos, e sim

num corpo de sujeitos políticos, unidos, unificado: refere-se à formação de um corpo
coletivo e democrático (BONADIA, 2019b, p. 26).
Ao apontar para o auxílio mútuo como caminho para a liberdade da mente e ao
cultivo como prática que deve ser elaborada pelas instituições de ensino, Espinosa
abre espaço para o questionamento acerca da segregação e dominação estabelecida
pelo ambiente escolar até os dias de hoje. Assim, o filósofo fornece bases para
reflexões de novos modelos de ensino cujas práticas libertadoras não se baseiem em
uma ideologia cristalizada que acabe por limitar o senso crítico de seus alunos. Em

outras palavras, a filosofia dos afetos e o conceito de comum pode funcionar como
uma metodologia pedagógica que auxilie na própria formação de consciência do
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professor e, por conseguinte, em seu método de ensino, transformando o ambiente
escolar em um espaço de potência democrática, no qual as relações étnico-raciais
podem ser discutidas com maior horizontalidade.
Assim sendo, aposta-se na ideia de que a própria metodologia de transmissão
de conhecimento escolar deve ser repensada, tendo em vista que a simples aplicação
de conteúdos antirracistas por parte do corpo docente — prática mais comum
atualmente — não parece ser suficiente para causar uma ruptura radical na estrutura

ideológica que reproduz relações de poder inerentes à sociedade capitalista — sendo
o racismo apenas um exemplo de tais manifestações. Isso porque, não raro, os
próprios docentes — ou seja, aqueles que aplicam e transmitem o conhecimento —
podem representar o núcleo racista daquela microsociedade denominada como
“escola". Quanto a isso, Althusser (1974) é claro: ao mesmo tempo que transmite
saberes práticos e básicos, a escola “ensina também as regras dos bons costumes”
(p. 21), funcionando através da repressão e educando “por métodos apropriados de
sanções, de exclusões, de seleção, etc., não só os seus oficiantes, mas as suas

ovelhas” (p. 47). O ensino escolar refere-se, acima de tudo, ao ensino da “sujeição à
ideologia dominante” (p. 22), ou seja, para que o motor da escola continue
funcionando em sincronia com as demandas da sociedade, pautada no ideal
capitalista, todos os agentes envolvidos devem estar íntima e ativamente
desempenhando a sua tarefa nessa infinita cadeia de reproduções ideológicas.
Justamente por isso, deve-se encarar as instituições de ensino como um aparelho
vivo munido de uma potência autônoma de reprodução racista, na qual todos os seus
componentes — corpo docente e discente — se envolve na sutil teia de reproduções
ideológicas que corrói a sociedade.
Consta no Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) que
o ensino deve estar pautado na consideração com a diversidade étnico-racial. Além
disso, aponta-se para a importância do pluralismo de ideias, ao respeito à liberdade e
tolerância. Entretanto, para que a escola e, especificamente, as salas de aula, se
configurem, de fato, como um espaço de vínculos e de eticidade, como o locus de
afetos e um ambiente propício ao debate genuíno de pautas que abranjam toda a
dimensão étnico e racial que compõe a sociedade brasileira, não se deve apostar
somente na promoção de práticas pedagógicas que, supostamente, possibilitam a
construção de um espaço coletivo e aberto ao debate. Apesar de sua intencionalidade
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positiva, entende-se que tais princípios, estabelecidos pela LDB, apresentam lacunas
no que se refere a sua própria constituição, tendo em vista que o próprio Estado “é
uma máquina de repressão” (ALTHUSSER, 1974, p. 31) cujos aparelhos — sendo a
escola um deles, senão o principal — “funcionam simultaneamente pela repressão e
pela ideologia” (p. 54). Em outras palavras, "todos os Aparelhos Ideológicos de
Estado, sejam eles quais forem, concorrem para um mesmo resultado: a reprodução
das relações de produção, isto é, das relações de exploração capitalista”

(ALTHUSSER, 1974, p. 62-63). Ou seja, apostar em práticas pedagógicas que
discutam, na sociedade atual, as relações étnico-raciais nos espaços escolares não
representa uma atitude de intervenção estrutural e sim puramente presunçosa; tratase de uma concepção enganosa provocada pelo próprio Estado ao dar espaço a tais
debates, tendo em vista que o Estado, por si só, atua veladamente por meio da
violência ideológica e, portanto, contra os discursos e intervenções antirracistas, a fim
de se manter as estruturas sociais de dominação que engendram a sociedade
capitalista.

Convém apontar que não se nega a importância das práticas pedagógicas que
proponham atividades e debates a fim de aproximar os alunos de debates étnicoraciais existentes na sociedade. Entretanto, apostar nessa como única forma de
intervenção efetiva revela um pensamento extremamente ingênuo quando analisado
minuciosamente, tendo em vista que tal atitude acaba por mecanizar as relações ao
se estimularem debates que, apesar de socialmente relevantes, não atingem as teias
estruturais que constituem as relações nos espaços escolares e que se costuram
entrelinhas.
Para que seja alcançado o primeiro passo para uma reconstrução de
pensamento e de horizontalidade no que se refere ao sistema escolar, a fim de que
se possa atingir, de fato, uma transformação social interna à instituição de ensino,
deve-se, primeiramente, subverter a figura do professor como possuidor de
conhecimento a ser transmitido para seus alunos. Concorda-se com Chauí (1980)
quando a autora aponta sobre a relação professor-aluno, sublinhando que o docente
deve invocar a posição de mediador, e não de superioridade:
O diálogo é ponto de chegada e não ponto de partida, só se torna real
quando o trabalho pedagógico termina e o professor encontra-se com
o não-aluno, o outro professor, seu igual. […] Ao professor não cabe
dizer “faça como eu”, mas “faça comigo”. […] O diálogo do aluno é com
o pensamento, com a cultura corporificada nas obras e nas práticas
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sociais e transmitidas pela linguagem e pelos gestos do professor,
simples mediador (p. 257).

Portanto, antes de práticas educativas pontuais, aposta-se na união professoraluno como meio de construir, no próprio território escolar, um ambiente propício ao
circuito dos afetos, que possibilite uma compreensão imanente da potência que cada
um dispõe — isto é, o conatus individual de cada um. Acredita-se que a
conscientização acerca da dimensão ético-política que cada corpo apresenta

possibilitaria a criação de um sentimento comum, de uma aproximação democrática
entre os alunos, independentemente de sua cor e etnia.
Cruamente falando, a perversidade do racismo se dá por conta de sua
adaptabilidade; ele se estrutura de forma mais organizada que a sociedade enquanto
corpo democrático — e as relações escolares não poderiam fugir disso. Por conta
disso, a problematização das relações étnico-raciais, em âmbito escolar, deve partir
do próprio cerne: a partir da descentralização do professor como figura soberana e da
indagação acerca de seus próprios preconceitos e pensamentos colonizados, para
que ele possa, conjuntamente com seus alunos, propor a construção de um território
aberto de fluxo afetivos, que propiciem a consolidação de um corpo unificado — um
conatus coletivo — e que, portanto, incentive a concepção de democracia. Acreditase que, assim, se interferiria de maneira efetiva, pois se estaria alcançando o cerne
ideológico e suas reproduções, que afastam os sujeitos uns dos outros e os levam a
serem conduzidos pelo individualismo — primazia do capitalismo e um dos
fundamentos basais ensinados pelas instituições escolares ao incentivarem a
competição e avaliações.
Concorda-se com Althusser (1974) quando o filósofo exalta os educadores que
se voltam "contra a ideologia, contra o sistema e contra as práticas em que este os
encerra […]” (p. 67) e critica aqueles, “a maioria”, que “não têm sequer um vislumbre
de dúvida quanto ao ‘trabalho' que o sistema (que os ultrapassa e esmaga) os obriga
a fazer […] (p. 67); para Althusser, tais atitudes configuram-se como uma alienação
de sua própria prática profissional, que acaba por contribuir “pelo seu devotamento a
manter e a alimentar a representação ideológica da Escola que a torna hoje tão
natural” (p. 68), ou seja, contribuindo para a multiplicação de uma violência que se
consolida internamente e, por isso, veladamente: isto é, contribuindo para a instalação
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e cristalização de práticas e formulações caracteristicamente hierárquicas,
neocolonizadoras, excludentes e racistas.
Para que as escolas sejam capazes de “cultivar" a liberdade e não “cerceá-las”,
conforme denunciado por Espinosa, é necessário que as intervenções e atividades
propostas pelo corpo docente possibilitem a demolição dos próprios conceitos
instalados no cerne da escola. Apenas quando os professores são capazes de
reconfigurar a concepção que os elevou a uma hierarquia imaginária — posição esta

que os leva a reproduzir ações e pensamentos hegemônicos e seletivos —, torna-se
possível a consolidação e a conscientização da sala de aula como espaço que
favoreça o fluxo de afetos positivos e as bases democráticas, possibilitando que tanto
os professores como os alunos encontrem-se numa organização baseada no conceito
de comum e na acumulação da potência de agir em sua plena conservação, singular
e coletiva. Para se cultivar uma educação que liberte das cristalizações ideológicas e
suas reproduções, é imprescindível que os educadores insistam no método do ensino
mútuo — uma "coeducação entre os alunos, apostando na interação aluno-aluno

como modo horizontal de aprender” (BONADIA, 2019a, p. 9), e mais: que a
horizontalidade seja praticada pelo próprio professor, para que ele encarne a posição
de mediador, partícipe dessa união. Tais propostas, baseadas no recurso da
mutualidade, são indicadas desde o século XVIII e XIX por educadores libertários
como Joseph Lancaster, Andrew Bell e Francesc Ferrer (BONADIA, 2019a);
entretanto, com a consolidação do capitalismo, com o culto à superprodução industrial
e os interesses burgueses, a escola tornou-se a aliada do Estado em sua manutenção
da própria atividade de opressão velada que ela se propõe a submeter os seus alunos.
Em resumo, é através da construção de uma sala de aula democrática, pautada
no diálogo, que a circulação afetiva se revelará mais potente. E como isso se efetiva?
Para responder tal questão, apontaremos, por fim, os três pontos basais da discussão
levantada até aqui: 1) primeiramente, através da subversão da posição hierarquizada
do corpo docente, possibilitando uma espécie de suspensão do pensamento
ideologicamente consolidado que viabilize a conscientização sobre os próprios
preconceitos

e

do

racismo

estrutural

instaurado

em

suas

atitudes

e,

consequentemente, reproduzidos em seu dia a dia pessoal e profissional; 2) na ação
comum entre aluno-professor, na qual ambos possam elaborar, comumente, uma sala
de aula horizontal, onde os afetos sejam compreendidos em sua dimensão ético253
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política de afetação e possibilitem a compreensão, tanto por parte do professor quanto
dos alunos, da coletividade como único caminho possível para a emancipação e
transformação individual, e onde ambos se esforcem para a descolonização do
pensamento ideológico; 3) e, finalmente, na compreensão do próprio Estado como um
todo organizado que mantêm os cidadãos em posição de servidão e submissão,
sendo a escola um de seus aparelhos que, perversamente, submete os alunos à
ideologias cristalizadas, baseadas numa sociedade segmentada e estruturalmente

racista.
A partir da filosofia de Espinosa, pode-se compreender que, ao serem
decompostos por encontros negativos, preconceituosos e opressivos, os alunos
assumem uma posição de reatividade, estado que refere-se ao efeito da potência de
padecimento, que instala-se no lugar da potência de atividade, posição ideal que
possibilita o acúmulo do conatus — e mais: que tudo aquilo que ameaça o conatus
individual de cada um, que impede a auto-conservação da potência de ação e coíbe
a expressão totalitária da dimensão ético-política dos alunos enquanto sujeitos

políticos afeta tanto o corpo como a mente, numa unicidade que padece o sujeito
intimamente. Portanto, investir no conceito da ética, conforme elaborado por
Espinosa, refere-se à possibilidade de cada um "selecionar, nos encontros, o que
permite ultrapassar as condições de existência na direção à liberdade e felicidade,
como um aprendizado contínuo” (SAWAIA, 2003, p. 59), tendo em vista que o sistema
dos afetos pauta-se no conceito da libertação do sujeito de sua condição passiva para
uma potência de atividade. Assim sendo, para se trabalhar com os afetos em sala de
aula, deve-se, primeiramente,
olhar a criança de outro lugar que não o da dominação e sujeição e da
competência e incompetência. Questionar a nossa concepção de
homem e fazer opções teóricas e pedagógicas que priorizem a
felicidade e a liberdade como condição humana, assim como é preciso
lembrar que todos têm sutilezas emocionais e sofrimentos, mesmo que
não aparentem (SAWAIA, 2003, p. 62)

Com isso, tanto o educador como os alunos, ao investirem na dimensão afetiva
como luta contra processos de servidão e opressão característicos da sociedade
capitalista — funções realizadas pela escola e pelos outros Aparelhos Ideológicos de
Estado, conforme já explicitado —, podem conservar a sua potência afetiva individual

a partir da experiência da coletividade. Em outras palavras, a compreensão de que é
apenas a partir do coletivo que o sujeito pode se autonomizar é uma noção cabal para
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o desenvolvimento de um sentimento mútuo, pautado no conceito do comum, que
possibilite o trânsito dos afetos positivos.

Considerações finais
Nesse ensaio, propusemo-nos a questionar as instituições escolares e as teias
ideológicas de dominação e de reproduções hierárquicas, normativas e racistas que
são estruturadas por elas e que, consequentemente, envolvem as relações que se

dispõem nos espaços escolares entre os alunos de diferentes etnias e cores. Partindo
de uma breve análise estrutural acerca do desenvolvimento das escolas na sociedade
burguesa, buscamos desvelar a potência dominante e ideológica das instituições de
ensino. A fim de se propor uma horizontalização que parta dos educadores e que
possa democratizar a sala de aula, buscou-se evidenciar a importância da
autorreflexão do educador e, ademais, de se repensar a própria figura do mestre
enquanto detentor de conhecimento, tendo em vista que o próprio corpo docente está
sujeito à reprodução de ideologias e preconceitos velados e estruturais.

A partir da apresentação da filosofia dos afetos, de Baruch Espinosa, que
compreende conceitos basais para uma consolidação democrática da sociedade,
como a "noção do comum", buscamos indicar as elaborações filosóficas de Espinosa
como uma ferramenta a ser implementada pelos educadores em sua metodologia
pedagógica. Dessa forma, aposta-se que seja possível reconfigurar as relações
étnico-raciais que se estabelecem nas salas de aula a partir da compreensão, tanto
por parte dos alunos como pelo corpo docente, acerca da dimensão ético-política dos
afetos e do sentimento do comum, a fim de que se estabeleça uma mobilização que
possibilite, ao menos, que se dê o primeiro passo para uma radical transformação
social.
Como efeito, indica-se a necessidade de escolas que cultivem — e não cerceiem
— o intelecto de seus alunos, abrindo caminhos para práticas coletivas como
passagem à libertação pessoal. Ou, em outras palavras, incentiva-se uma subversão
substancial da escola enquanto instituição pautada na ideologia individualista cultuada
pelo capitalismo, que exercite a reflexão e compreenda que, como sublinhou Paulo
Freire, "Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam
em comunhão” (1987, p. 52).
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Indiscutivelmente, concordamos com a importância do ensino que abranja a
interculturalidade e a pluralidade das relações étnico-raciais, como a literatura
indígena, antirracista e a história ancestral da América Latina e seus países. Por outro
lado, acreditamos que a apresentação de tais assuntos deve ser acompanhada tanto
de um exercício de conscientização dos próprios educadores no geral, que, não raro,
acabam por reproduzir o que se encontra designado no material didático sem que se
submetam a uma reflexão pessoal acerca do que apresentam aos alunos. Além disso,

consideramos que o modelo escolar, conforme estabelecido pelas diretrizes
educacionais atuais, não instiga o pensamento intelectual dos alunos, configurando a
escola como um espaço de reprodução e de competitividade e não de reflexão — o
que se opõe às práticas indicadas pelos pedagogos libertários. Dessa forma, torna-se
evidente que os estudos étnico-raciais e as exposições de suas consequências para
a sociedade atual não alcançam o cerne estrutural que sustenta as desigualdades
sociais, pois, em grande parte, são percebidos pelos alunos como apenas mais um
assunto abordado nas disciplinas escolares do qual eles devem apenas “memorizar"

para que consigam atingir o desempenho mais satisfatório possível nas avaliações.
Em síntese, não se trata, absolutamente, de excluir tais conteúdos dos programas
escolares, pois são de suma importância para a formação do estudante; entretanto,
deve-se pensar em formas paralelas de, de fato, atingir o núcleo das ideologias que
configuram a sociedade, até os dias de hoje, como uma estrutura dominada por
pensamentos excludentes e racistas.
Evidencia-se, portanto, a necessidade de se estabelecerem práticas que possam
intervir estruturalmente na questão social que se desenha no território escolar como
uma reprodução daquela estabelecida na sociedade como um todo. Por isso,
acreditamos na subversão da clássica formulação que se refere ao papel da escola
como instituição que deve construir “cidadãos”, afirmando, ao contrário, que as
escolas devem potencializar a ideia da coletividade como prática de libertação. Em
outras palavras, insiste-se na ideia de que o termo “cidadania”, quando aplicado em
uma sociedade capitalista, se refere à prática da individualidade e da competitividade,
o que não deve e não deveria ser ensinada pela escola. Indica-se, portanto, que é a
noção de coletividade que deve ser estimulada pelas instituições escolares, sendo
apenas a partir do comum e, consequentemente, da conservação coletiva da potência
de ação de cada sujeito inserido no contexto escolar, que será possível o
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estreitamento e a democratização dos vínculos sociais, a fim de que se atinja uma
autonomia tanto singular quanto coletiva. Dessa forma, acreditamos que é possível,
ao menos, minimizar os efeitos de uma sociedade apartada, fragmentada.
Indicamos, a partir da exposição da filosofia de Espinosa, o sistema dos afetos
como um dispositivo de intervenção estrutural, que possibilite a mobilização dos
alunos a um compromisso social ativo que humanize os laços e que conduza, assim,
a uma atuação para a mudança da realidade. Compreendendo a sala de aula como

um ambiente aberto, em movimento, onde os afetos estão em constante disposição,
atingindo corpo e mente paralelamente, o educador deve partir de uma posição
horizontal a fim de propor uma nova dinamização do ambiente escolar.
Por fim, o sistema de afetos espinosano, ao ser contextualizado no âmbito
escolar, pode servir como uma ferramenta pedagógica (BONADIA, 2019a) que
estimule os estudantes a questionarem e confrontarem os aparelhos ideológicos do
Estado — armas que estabelecem e consolidam posições hierárquicas e opressivas
e reproduzem preconceitos contra as minorias da população, constantemente

marginalizadas da sociedade. Resumidamente, a filosofia dos afetos é extremamente
democrática, pois é possível ser implementada em qualquer contexto escolar onde se
houverem corpos sociais e, portanto, potenciais de afetação. Admitimos, por outro
lado, que a filosofia dos afetos como metodologia pedagógica encontra diversos
obstáculos a serem ultrapassados, tendo em vista que uma educação que se paute
na ideologia do “cultivo” em oposição a do “cerceamento” não é interessante ao
Estado capitalista, que visa moldar os estudantes e domesticá-los, através da
violência ideológica, de acordo com as suas necessidades.
Nas palavras do próprio Espinosa, “Aos homens é primordialmente útil
estabelecer relações e estreitar aqueles vínculos pelos quais, de maneira mais apta,
fazem-se todos eles um só […]” (ESPINOSA, 2015, p. 499). Sendo assim, ao
compreenderem o que são os afetos que circulam entre os campos das relações
interpessoais, que potencializam, emancipam ou decompõem a potência individual,
os alunos serão capazes de compreender a fundamentalidade de organização de um
sujeito coletivo — tanto na sala de aula, com os colegas, como em toda a vida
posterior à escola — como força comum que represente a base das possibilidades de
libertação e do enfrentamento de concepções hierárquicas, opressivas e violentas,
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que revelam o preconceito cristalizado e reproduzido tanto na sociedade como,
consequentemente, no espaço escolar.
Insiste-se, portanto, na construção de uma escola e de salas de aula que
possibilitem não a formação de cidadãos — pois ser “cidadão”, na sociedade atual, já
indica a instauração do individualismo, fruto do sistema capitalista, na própria
condição do indivíduo como cidadão — e sim de sujeitos políticos, que compreendam
que o comum é o caminho que possibilita a construção da concepção de multidão e,

portanto, de uma democracia. É a partir da afetividade coletiva, ou seja, dos vínculos
— e não do esforço individual — que se luta contra as relações de poder racistas e
tirânicas que corroem a sociedade: e será apenas quando os professores forem
capazes de reorientar suas concepções profissionais, a partir do exercício de um
pensamento ético e político de desierarquização da educação e de crítica acerca dos
próprios aparelhos ideológicos dos quais eles tão religiosamente servem, que os
alunos poderão, enfim, compreender, de forma plena e absoluta, que a comunalidade
é a via régia de sua própria libertação.
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RESUMO
As imigrantes angolanas, particularmente mulheres em diáspora, são o coletivo mais
representativo da população proveniente dos Países Africanos de Língua Portuguesa.
Estas, enfrentam frequentes dificuldades na sua integração, mas ao longo do tempo
e entre gerações, esse processo é geralmente bem-sucedido. É esse universo de
integração social e de acesso à saúde da mulher em geral e materno-infantil em
particular que nos levou a realizar esta investigação. Este estudo resulta da recolha
de informação privilegiada entre a comunidade angolana residente na área
metropolitana de São Paulo. Optou-se por uma metodologia qualitativa fundamentada
em entrevistas semiestruturadas com mulheres usuárias do Hospital Pérola Byington
e Hospital Estadual de Sapopemba assim como, das usuárias das ONG’s Missão Paz
e CAMI. Após uma análise de conteúdo, depreendeu-se que a maioria das barreiras
que sofreram estas mulheres, incide sobre a interpretabilidade da lei e sua usurpação
por parte de quem recebe os imigrantes. Alguns obstáculos de linguagem e
hegemonia cultural na sociedade de acolhimento também foram reportados pelas
imigrantes. Paralelamente, a crescente burocratização associada às Instituições que
o Estado Brasileiro disponibiliza para superintender a entrada dos imigrantes em
território nacional revela-se extremamente danosa, vincando nos seus percursos de
vida as vulnerabilidades decorrentes do processo migratório.
Palavras-chave: Mulher, mãe, imigrante, diáspora, saúde materno-infantil

ABSTRACT
Angolan immigrants, particularly women in the diaspora, are the most representative
group of the population from Portuguese-speaking African countries. They often
experience difficulties in their integration, but over time and across generations, this
process is generally successful. This universe of social integration and access to
women's health in general and mother-child health in particular is what led us to carry
out this research. This study results from the collection of privileged information among
the Angolan community living in the metropolitan area of São Paulo. We opted for a
qualitative methodology based on semi-structured interviews with women users of the
Hospital Pérola Byington and Hospital Estadual de Sapopemba as well as users of the
NGOs Missão Paz and CAMI. After a analysis of content, it was deduced that most of
the barriers suffered by these women focus on the interpretability of the law and its
usurpation by those who receive the immigrants. Some obstacles of language and
cultural hegemony in the host society were also reported by immigrants. At the same
time, the growing bureaucratisation associated to the institutions that the Brazilian
State makes available to supervise the entry of immigrants into the national territory
proves to be extremely damaging, highlighting in their life trajectories the vulnerabilities
arising from the migratory process.
Keywords: Women, mother, immigrant, diaspora, maternal and child health

Estado da Arte
Como nos demais países, percebe-se um aumento do fluxo migratório no
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Brasil, especialmente a partir de 2010, motivado por diferentes fatores: a política
internacional brasileira e o intercâmbio com outros países; o crescimento econômico
do Brasil no cenário da globalização; a abertura internacional do Brasil e o intercâmbio
com outros países; a maior inserção do Brasil no circuito dos grandes fluxos da
globalização; a restrição de acesso aos países tradicionais de imigração; o aumento
do fluxo migratório sul-sul; a realização de grandes eventos - Copa das
Confederações, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos 2016; e a própria globalização do
fenômeno migratório. Estes são alguns dos elementos que contribuem para o Brasil
tornar-se um destino promissor, e que oferece condições adequadas de permanência
de migrantes, como oportunidades de emprego, regularização de documentação,
acesso a direitos sociais: educação, saúde, assistência social. (Milesi, 2014.) Ora as
tendências migratórias representam oportunidades de evolução irrefutáveis para os
países de acolhimento, atendendo a necessidades específicas do mercado de
trabalho, essenciais à manutenção da estrutura social brasileira, e para a retoma do
desenvolvimento económico e cultural. No Brasil, nos últimos anos, os censos do
IBGE demonstram que aumentou de novo os fluxos migratórios (advindo tanto dos
países limítrofes latino-americanos, como africanos e asiáticos) e que estes
desempenharam um importante papel contrariando o envelhecimento demográfico
que se avizinha (natalidade decrescente entre mulheres autóctones, principalmente
nos estados do sul e sudeste sendo as migrantes que mais contribuem para a
manutenção das taxas de fertilidade, fecundidade e nascimentos). Em tudo muito
semelhante ao que se vem passando em países da Europa como é o caso português
(Caldas, 2007; Padilha & Miguel, 2009; Padilha et. al, 2009).
O Brasil tem demonstrado empenho em melhorar a integração dos imigrantes,
através de uma série de políticas inclusivas - graças à introdução da nova Lei de
Migração (13.445 / 2017) e do Decreto 9199/17, os imigrantes no Brasil têm o direito
de mudar de empregador, igualdade de acesso à educação e o direito de aderir a
partidos políticos, e caminho incondicional para permanente residencia -,
favorecedoras

da

legalização

e

reunificação

familiar,

apresentando

um

enquadramento teórico legal de livre acesso aos cuidados de saúde. Contudo muita
dessa legislação fica na teoria em detrimento da sua aplicação na pratica. E os mais
recentes fluxos migratórios mostram, concordantemente, essas dificuldades numa
populaçãp maioritariamente feminina, aliás é bem visível a participação crescente das
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mulheres imigrantes na demografia paulistana (Dias & Rocha, 2009; Fonseca et al.,
2009; Martins et al., 2010).

Saúde como barómetro de inclusão
Um dos mais nobres desafios acometido pelos fenómenos migratórios prendese com a prestação universal e equitativa de cuidados de saúde, sendo fulcral a acessibilidade e qualidade de serviços, independentemente do sexo, etnia ou país de origem – saúde como direito universal (Padilla, 2008: Fernandes & Miguel, 2009). Saúde
e garantia de acesso aos cuidados de saúde são pilares para a inclusão social dos
imigrantes, consistindo uma das principais rotas de ingresso na cidadania participativa
e direitos civis (Dias & Rocha, 2009; Ingleby, Chimienti, Hatziprokopiou, & Freitas,
2005; Padilla & Miguel, 2009; Padilla, Portugal, Ingleby, Freitas, & Lebas, 2009).
A evidência científica mostra que as populações imigrantes têm um maior risco
de contrair doenças, tais como doença cardiovascular, evidenciando taxas mais
elevadas de prevalência de diabetes e mortalidade associada ao cancro, em
comparação com as populações nativas; os migrantes apresentam igualmente maior
risco de contrair doenças infecciosas como a tuberculose, HIV/AIDS e hepatite
(Rumbold et al., 2011). Evidenciam ainda um maior risco de sofrer de doença mental,
incluindo depressão, esquizofrenia e stress pós-traumático, como resultado da
interação de determinantes psicossociais específicos (Bunevicius et al., 2009).
Linhas de investigação contemporânea em saúde, desenvolvendo ideias mais
ou menos recentes, têm vindo a recuperar tendências de pesquisa ora desenvolvidas
ora estrategicamente abandonadas (e.g. epidemiologia social), e que atribuem um
papel preponderante aos aspetos sociais no desenvolvimento e experiências de
doença. Assim, torna-se premente considerar os contextos onde residem e se movem
os contingentes migrantes nos países de acolhimento a fim de compreender os
comportamentos de saúde, as especificidades culturais e as crenças que os
acompanham na demanda pela procura de serviços e as trajetórias de doença,
concebendo a saúde no contexto onde ela se desenvolve, articulando constructos de
pobreza, nível socio-económico e educação na determinação do estado de saúde,
favorecendo a com- preensão de alguns fenómenos epidemiológicos que se revelam
de extrema utilidade nas linhas de investigação em saúde pública (Barradas, 2005;
OMS, 2010).
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A equação explicativa da saúde individual e coletiva é efetivamente complexa,
multivariável e multimodal. Ao domínio biológico, bioquímico da saúde física há que
acrescentar, como verificado, todo um background sociológico e contextual associado a variáveis sociais, culturais e educativas, mas também o mundo da experiência
psicológica individual inerente à migração, à experimentação do processo migratório
e dos desafios pessoais que daí advêm. Assim, é impossível conceber a saúde sem
considerar características pessoais como a resiliência, a tolerância à frustração e a
gestão do stress mediante um contexto de frequente isolamento e ausência de suporte
social. Investigadores internacionais começam a debruçar-se sobre os efeitos do
stresse racial em mulheres africanas de diferentes gerações migratórias,
identificando- o como um dos fatores causais para as altas taxas de parto prematuro
(Harutyunyan, 2008; Gushulak, Pace & Weekers, 2010). O stresse crónico pode
interferir e deteriorar o funcionamento do sistema hormonal e imunológico,
exacerbando funções inflamatórias e comprometendo a eficiência das ações
metabólicas (Harutyunyan, 2008).
Deste modo, fatores sociais e psicossociais frequentemente induzem uma
vulne- rabilidade crescente durante a gravidez (complicações psicopatológicos antes
e/ou após o parto - depressão pós-parto, psicose e depressão (Bunevicius et al., 2009;
Rumbold et al., 2011) - exacerbada por stressores associados ao processo de
migração), pelo que os cuidados de saúde materna e infantil devem ser alvo de
especial atenção (Bunevicius et al., 2009; Canavarro, 2001; Martins, Faria, & Lage,
2010). Estudos demonstram que o cortisol proveniente de uma grávida que padeça
de al- tos níveis de stress durante a gravidez (e.g. passíveis de serem aumentados
através acontecimentos de vida significativos, potencialmente stressantes, de que são
exemplo as experiências de migração) tem uma elevada probabilidade de entrar no
feto pelas através das trocas placentárias. A passagem excessiva de cortisol para o
feto faz com que este sofra uma acentuada e mais rápida maturação, aumentando o
risco de um nascimento prematuro, de baixo peso ao nascer (e.g. complicações de
restrição de crescimento intrauterino), resultando num desenvolvimento empobrecido
do córtex pré-frontal e favorecendo problemas de comportamento no futuro
(Harutyunyan, 2008). Numa exploração preliminar dos indicadores gerais de saúde
disponibilizados para a caracterização das populações migrantes, verifica-se
tendencialmente que este contingente apresenta mais complicações sexuais e
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reprodutivas, os resultados da gravidez tendem a ser empobrecidos (incidência
superior de bebés pré-termo e com baixo peso ao nascer), maior mortalidade materna,
neonatal e infantil, mais abortos espontâneos, uma maior incidência de depressão
pós-parto, seguimento ginecológico irrisório e educação pré-natal precária. (Machado
et al., 2007; Carballo, 2009).
Investigação recente tem ainda demonstrado que mulheres provenientes do
continente Africano apresentam diferenças sociobiológicas e culturais que podem
contribuir para que consistentemente evidenciem piores resultados obstétricos e
perinatais (baixo peso ao nascimento, e partos prematuros, mais complicações
durante a gravidez, maior morbilidade e mortalidade materna) (Savona-Ventura,
Buttigieg & Gatt, 2009). Estas mulheres também apresentam diferenças culturais
relativamente aos cuidados obstétricos esperados e procurados, bem como perante
perdas perinatais que podem causar problemas no atendimento e na gestão do
processo terapêutico para os médicos assistentes. Por este motivo, é recomendável
uma prestação de especial atenção relativamente aos conhecimentos e concepções
das imigrantes, principalmente ao do coletivo Africano, a fim de melhorar a utilização
e adequação nos padrões de procura dos cuidados adequados às suas necessidades,
dada a presença de variados fatores e determinantes que, a existir, tendem a
concorrer

sistematicamente

para

originar

resultados

de

saúde

adversos,

nomeadamente na área da saúde materna e infantil (Sosta et al., 2008; SavonaVentura et al., 2009; Schutte et al., 2010; Reeske et al., 2011).

Metodologia
O presente trabalho resulta de um Projeto de Investigação financiado pela
FAPESP 2017/21917-0 intitulado: Saúde Perinatal em imigrantes: Acessibilidade,
obstáculos e resultados. No âmago da investigação encontra-se o estudo e
observação da “cidadania da saúde“ e seus determinantes, visando a saúde das
mulheres imigrantes grávidas e o acesso aos cuidados de saúde materno-infantis
como um elemento fulcral para a promulgação dos direitos da cidadania em São
Paulo/Brasil.

1. Objetivos
Os objetivos da investigação prenderam-se com a análise do papel da cultura
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da população imigrante versus autóctone com o intuito de perscrutar se existem
desigualdades nos acessos aos cuidados de saúde materna, considerando todos os
atores deste contexto. Pretendeu-se ainda proporcionar ferramentas essenciais às
boas práticas no domínio dos cuidados da saúde materna, pelo desenvolvimento de
uma avaliação multimétodo das necessidades de saúde desta população,
contribuindo para a melhoria das condições de saúde e de indicadores nacionais de
saúde.

2. Participantes
Este projeto teve como participantes principais grávidas/mães recentes
imigrantes (grupo denominado experimental) e brasileiras (grupo de comparação),
residentes na área metropolitana de São Paulo (ver figura 1).

Figura 1

Fonte: Elaboração própria

Desta conjuntura, destacamos e analisámos os discursos e experiências das
mulheres oriundas de Angola as quais representam 22% da nossa amostra, (ver
gráfico 1) e portanto o maior grupo proveniente dos PALOP’s, junto das quais se
procedeu à explicação geral do estudo e objetivos, monitorização de autorização para
a realização de gravações áudio das entrevistas, interesse e compliance em participar
desta pesquisa, bem como recolha de consentimento informado.
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Gráfico 1

Imigrantes por Nacionalidade
Perú
4%

Colombia
8%

Angola
22%

Venezuela
36%

Guné-Bissau
2%

Bolivia
28%

Fonte: Elaboração própria

3. Procedimentos
O protocolo da investigação seguiu uma metodologia de recolha e análise de
dados mista (interface quantitativa e qualitativa). A amostra foi intencional, e
respondeu aos seguintes critérios de inclusão: foram recrutadas mães recentes, com
crianças de idade inferior a 6 meses (contemplando todo o espectro da idade fértil),
residentes na área metropolitana de São Paulo, cujos pais não tenham nascido no
Brasil (no caso das migrantes), com disponibilidade e interesse em participar na
investigação.
Um dos focos primordiais da pesquisa reside em aferir se os dados recolhidos
qualitativamente

(entrevistas

semiestruturadas)

convergem

com

indicadores

numéricos (recolhidos através de um desenho de estudo caso-controlo), pelo recurso
a técnicas de triangulação. Após a recolha dos dados qualitativos, efetuou-se uma
interpretação compreensiva da informação resultante (análise de conteúdo e
categorias de informação emergidas), a ser posteriormente confrontada com dados
quantitativos. Pela especificidade metodológica anteriormente descrita, também se
pretende uma participação curta e precisa de profissionais de saúde e stakeholders
específicos (e.g. dirigentes associativos), como intermediários primordiais de contacto
com as populações-alvo (entrevistas informais).
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O presente trabalho reverte sobre os primeiros dados qualitativos recolhidos,
pela aposta deliberada na perspetiva holística e de compreensão de informação
sensível na ótica dos utilizadores do SUS, que permita identificar e entender os
padrões de procura, o acesso e a utilização efetiva dos serviços disponibilizados.
Através de estratégias qualitativas (entrevistas semiestruturadas), pretendeu efetuarse o levantamento de necessidades percebidas e desafios culturais que
potencialmente influenciam as percepções subjetivas da população migrante (Dias,
Gama e Rocha, 2010), e que podem condicionar a procura e adesão às terapêuticas
e a efetivação de comportamentos de saúde aconselhados.

A Realidade das Imigrantes Angolanas: Resultados Qualitativos
Procurou efetuar-se uma análise sistemática dos dados sobre as informações
reco- lhidas entre o contingente feminino angolano (que envolveu um processo de
busca e organização de transcrição de entrevistas, notas de campo e demais
matérias), com o objetivo de aumentar a compreensão desses mesmos materiais
(Bogdan & Binklen, 1994) através de técnicas de análise de conteúdo. Segundo
Terrasêca (1996, p. 67), “a análise de conteúdo tem por finalidade desopacidar o
material analisado, permitindo desvendar os sentidos escondidos ou presentes de
modo subliminar.” Tendo os constructos anteriores como ponto de partida, procurou
apreender-se unidades de análise a partir de categorias informacionais emergentes
dos discursos das mulheres angolanas, essenciais à elaboração de uma grelha de
leitura concisa para codificação e análise dos dados.
Estabeleceram-se assim três categorias principais, Acesso e Utilização dos
Serviços de Saúde (1), Saúde Geral, Sexual e Reprodutiva (2), e Processo Migratório
(3), cada uma com diversas subcategorias (ver Tabela 1). Para todas elas se procurou
obter e veicular excertos elucidativos dos discursos das mães são-tomenses, que se
reunirão de seguida.
Tabela 1
CATEGORIAS PARA ANÁLISE DE CONTEÚDO
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS
Acesso ao SUS

Acesso e

Percepção sobre o acesso/qualidade

utilização

Comparação dos Serviços Brasil – Angola
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dos

Barreiras

Serviços de Saúde

Facilitadores
Falhas, necessidades e/ou sugestões de melhoria
Estado de saúde
Acesso aos cuidados de saúde materno-infantis

Saúde geral,

Dificuldades e estratégias para as ultrapassar

sexual e

Qualidade do atendimento pelos profissionais de saúde

Reprodutiva

Consequências da qualidade de atendimento
Métodos anticonceptivos – informação
Métodos anticonceptivos – Uso e decisão
Duração da estadia em Brasil
Motivos subjacentes ao processo migratório

Processo

Adaptação ao país

Migratório

Situação documental
Percepção sobre as Instituições de apoio
Avaliação da experiência de migração

A primeira categoria informativa, Acesso e Utilização dos Serviços de Saúde,
constitui-se de seis subcategorias: a) Acesso ao SUS; b) Percepção sobre o
acesso/qualidade; c) Comparação dos serviços Brasil – Angola; d) Barreiras; e)
Facilitadores; e f) Falhas, necessidades e/ou sugestões de melhoria. Tomando esta
sub grelha de análise, encontraram-se algumas informações relevantes que dão conta
da necessidade de deslocação do ponto de atenção e enfoque das políticas de saúde
pública da garantia de acessibilidade das imigrantes grávidas aos cuidados de saúde
(preposição relativamente alcançada a nível nacional) para a asseguração da
qualidade na prestação destes cuidados destes cuidados (tendência que se verifica
na maioria dos países europeus que partilham da premissa da saúde como direito
universal) (Éssen et al., 2002; Malin & Gissler, 2009; Fedeli et al., 2010).
No que concerne à subcategoria “Acesso ao SUS”, as angolanas referem não ter
experienciado entraves significativos quanto à acessibilidade aos serviços de saúde
e repercussão nos cuidados recebidos, salientando-se a atenção generalizada do
sistema único de saúde para com as grávidas, nacionais ou migrantes.
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E1: Eu sempre que necessário recorro ao serviço único de saúde, mesmo para
fazer uma consulta diária em vou ao centro de saúde e consigo a consulta. Mesmo
nas urgências também (...)
A4: Sempre que preciso, vou lá (...)
E3: Várias vezes, já estou em São Paulo há muitos anos (...)
No que concerne à subcategoria “Percepção sobre o acesso/qualidade”, existe
a referência à satisfação com o atendimento, nomeadamente nos serviços de maior
proximidade (cuidados de saúde primários), que as próprias mulheres associam à
experiência de gravidez e maternidade.
E1: Das vezes que eu fui (ao SUS), graças a Deus fui bem atendida, foi rápido
também um bocado... E foi bem, correu tudo bem...
A4: Eu fui bem atendida, pronto, quando eu estava de bebé. Sempre fui bem
atendida (...)
D3: Na UPA, sempre tive um bom atendimento. Só no hospital é que houve de
vez em quando pequenas divergências (...)
Relativamente à “Comparação dos serviços Brasil - Angola”, existe
tendencialmente uma perspetiva de melhor qualidade dos serviços e do atendimento
nos serviços de saúde públicos no Brasil, tal como esperado, identificando-se algumas
semelhanças particularmente quanto ao tempo de espera para atendimento.
E1: (...)acho que lá a demora, a espera é igual. Só que (...) aqui tem médicos com
melhor capacidade (...). (em Angola) Há poucos especialistas (...), acho que
também é devido a condições do país, faz com que... (...) tratamento, exames e
essas coisas, demora mais tempo em relação aqui.
A4: (...) no caso de ficar à espera para ser chamada, é igual. (no Brasil) Atendem
as pessoas melhor, com mais cuidado, mais atenção.
No que diz respeito às “Barreiras”, os discursos são variáveis uma vez que se
relacionam com experiências e percursos pessoais, maioritariamente idiossincráticos,
sobre a percepção de dificuldades a vários níveis, e sobre até que ponto estas
interferiram e prejudicaram os objetivos e intenções de demanda por determinados
serviços e especialidades clínicas.
E1: Acho que a principal barreira foi por não ter o cartão (de utente do SUS). (...)
porque quando cheguei, eu vim com uma filha (...) e através dela é que eu
consegui o carteirinha... aquele papel de utente.
A4: (...) não tive nenhuma dificuldade, nada.
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Relativamente

a

aspetos “Facilitadores”, estes são

percebidos como

relativamente escassos entre as mulheres angolanas, destacando-se algumas
configurações circunstanciais e exceções referentes a protocolos de cooperação em
saúde entre o Estado Brasileiro e o Angolano.
E1: O que facilitou... a ter esses serviços acho que foi mesmo por vir com a
bebé... Porque acho que se fosse por vir sozinha e fazer uma consulta, acho que
não conseguia porque não tenho cédula de residência.
D3: (...) eu acho que se calhar tem a ver com acordos dos países, acordos de
cooperação e saúde (...)
As mulheres angolanas identificaram ainda “Falhas, necessidades e/ou
sugestões de melhoria” destes serviços, predominantemente dirigidas a uma visão
estatal, de políticas sociais e de saúde pública insuficientes para uma resposta
adequada às necessidades que evidenciam (ainda afastada da necessária
humanização e interculturalidade ao nível das práticas).
E1: (...) uma boa compreensão do Estado Brasileiro em relação às suas
imigrantes, porque enquanto uma pessoa não tiver documentos, não pode
inscrever em certos sectores cá... Acho isso um pouco errado, eu trabalho, faço
desconto para o INSS, faço tudo, e mesmo assim não posso ter cédula porque
vou ter de esperar 2 anos.
E3: (...) faltam mais acordos de cooperação entre os países para facilitar acesso
dos utentes, dos imigrantes aos centros de saúde (...)
A segunda categoria de informação, Saúde Geral, Sexual e Reprodutiva,
abrange sete subcategorias distintas: a) Estado de saúde; b) Acesso aos cuidados de
saúde materno-infantis; c) Dificuldades e estratégias para as ultrapassar; d) Qualidade
do atendimento pelos profissionais de saúde; e) Consequências da qualidade de
atendi- mento; f) Métodos anticonceptivos – Informação; e g) Métodos anticonceptivos
– Uso e decisão. Verifica-se, na generalidade, que as mulheres angolanas
apresentam bons níveis de saúde geral e reprodutiva antes de imigrarem, com
algumas exceções pontuais. Identificam maioritariamente barreiras burocráticas e/ou
de desinformação por parte de pessoal não técnico (e.g. serviços administrativos e de
secretariado) numa primeira abordagem aos serviços especializados. Avaliam, uma
vez mais, muito positivamente os cuidados recebidos, nomeadamente ao nível do
planeamento familiar e contracepção, mas tendem a não identificar potenciais
experiências de sub-qualidade nos atendimentos, não as relacionando posteriormente
com eventuais consequências adversas.
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Considerando a primeira subcategoria, “Estado de Saúde”, observa-se que os
conteúdos emergidos são variáveis. As imigrantes são habitualmente saudáveis,
apenas reportando problemas de saúde menor ou facilmente resolvidos aquando da
chegada ao Brasil por já se encontrarem erradicados no nosso país.
E1: (...) problemas de estômago que eu sempre tive, e infecção (rubéola, nas
duas gravidezes...).
A4: Problemas de saúde era do estômago (...)
E3: Antes de imigrar nunca tinha problemas de saúde.
D3: (...) o problema de saúde que eu tinha era Paludismo (...)
No que diz respeito ao “Acesso aos cuidados de saúde materno-infantis”, uma
vez mais as mulheres tendem a reportar uma elevada satisfação com o atendimento
e a qualidade dos cuidados recebidos durante a gravidez e puerpério, associando a
atenção recebida e a acessibilidade à condição de grávida / mãe recente. A
registarem-se, as reclamações revertem invariavelmente sobre os profissionais dos
serviços administrativos dos cuidados de saúde primários; as imigrantes tendem a
referir estes profissionais como, por vezes, desconhecedores dos direitos da mulher
imigrante grávida, podendo dificultar indevidamente o acesso aos serviços.
E1: Desde que soube que estava grávida fui à UBS e... eu não sei se é porque
eu contei à médica que já tive uma filha com problemas genéticos, (...) fui muito
bem atendida e estou sendo (...)
A4: Quando tive grávida dele (aponta o filho), tive alguns problemas de
planeamento familiar... fui à urgência do Hospital Pérola Byington, atenderamme muito bem.
No que concerne à subcategoria “Dificuldades e estratégias para as ultrapassar”,
observa-se que algumas imigrantes angolanas são propensas e revelar barreiras
linguísticas (que não identificaram como existentes anteriormente).
E1: (...) eu perguntei o que ela falou comigo, eu não entendi e voltei a perguntar...
falamos português, mas o nosso português é diferente de cá, e ela falou de um jeito
que eu não compreendi, voltei a perguntar (...)
A “Qualidade do atendimento pelos profissionais de saúde” é reportada
genericamente como muito boa e satisfazendo as necessidades e expectativas das
mulheres angolanas. No entanto, voltam a emergir categorias de informação que as
mulheres não identificam como comprometedoras da qualidade dos serviços
recebidos, mas que dão conta de algumas dificuldades colocadas por parte de certos
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profissionais de saúde.
E1: Humm... um pouco de mau humor..., má disposição, mas nunca exaltaram
comigo.
D3: (...) lá na UBS disseram que ela (filha) já não podia fazer consultae porque,
como alteramos residência, tinha de ser na nova UBS. E no novo centro de
saúde, ela grávida já de 3 meses e tal, não aceitaram ela... Tivemos de recorrer
à maternidade.
A não identificação destes aspetos como barreiras subliminares à equidade das
práticas clínicas, quando presente, pode resultar de forma perniciosa em termos das
“Consequências da qualidade de atendimento”. Salienta-se a experiência traumática,
vivenciada por uma mãe que perdeu a primeira filha, e que dá conta da falta de
informação e diálogo de que esta mulher foi alvo por parte dos profissionais de saúde
com quem contatou (quer devido, uma vez mais, a barreiras de comunicação e
compreensão,

quer

devido

a

uma

relação

descuidada

médico-paciente,

independentemente do acompanhamento clínico que a mãe reporta como negligente).
E1: Vou ter sempre problema de entender o que aconteceu (morte da filha)...
Porque os médicos não foram explícitos comigo. (...) eu acho que houve um
pouco de negligência da parte deles. (...) só sei que me disseram que a anestesia
passou à bebé. Que foi um pouco a mais. E ela não conseguiu resistir... à
anestesia. Acho que para ela não conseguir resistir, a anestesia foi tanta... só
pode ter sido... Mas depois, eu quis entrar com um processo ao Hospital de
Sapopemba onde estávamos, em São Paulo, mas houve..., quer dizer, houve
uma... um apoio dos médicos lá, tive muita atenção, tive isso e aquilo, de maneira
a que... de maneira a que eles me calassem para que eu não entrasse com o
processo.
Relativamente à subcategoria “Métodos anticonceptivos – Informação”, os
serviços de consulta e planeamento familiar disponibilizados pelos cuidados de saúde
primários são frequentemente elogiados e tidos como um exemplo de bom
funcionamento pelas mulheres são-tomenses, que se consideram geralmente bem
informadas no que concerne à contracepção.
E1: Antes (de engravidar) comecei a usar há coisa de, menos de um ano e,
graças a Deus fui muito bem informada e acompanhada pelo médico e pela
enfermeira do serviço de saúde (...)
A4: Eu acho que estou bem informada (...)
Ainda

no

que

diz

respeito

à

contracepção,

subcategoria

“Métodos

anticonceptivos – Uso e decisão”, verifica-se que a escolha do método parte com
regularidade de uma colaboração entre a própria mulher e um profissional de saúde,
275

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

sendo que, por vezes, mediada pela opinião do marido.
E1: Fui eu que decidi. (...) eu antes falei com o médico porque queria tomar a
pílula, e... comecei pela primeira vez e (o médico) indicou-me um comprimido.
(...) juntos, fizemos a escolha.
A4: Eu é que sei o que escolho. (quem participa na escolha)... é o meu marido.
D3: A primeira vez foi o farmacêutico. Depois quando fui ao centro de saúde, ela
(médica) indicou qual seria o melhor a ser utilizado.
Por fim, a última categoria informacional emergida diz respeito ao “Processo
Migratório”, de onde se destacaram seis subcategorias: a) Duração da estadia no
Brasil; b) Motivos subjacentes ao processo migratório; c) Adaptação ao país; d)
Situação documental; e) Percepção sobre as Instituições de apoio; e f) Avaliação da
experiência de migração. Nalgumas subcategorias transversalmente se observam
reclamações recorrentes sobre a crescente burocratização do processo de
autorização de residência, vistos de estudo e permanência, condutores à
regularização da estadia destas mulheres. São incontáveis as histórias e
experiências, vividas ou presenciadas em primeira mão que dão conta da
inflexibilidade e desarticulação informacional entre os vários serviços estatais, e entre
estes e os Consulados, que resultam numa soma interminável de prejuízos pessoais
e financeiros para os imigrantes, em particular para estas mulheres, mas também para
o Estado Brasileiro.
No que se refere à “Duração da estadia no Brasil”, procurou-se deliberadamente
abranger mulheres com diferentes experiências no intuito de incrementar a
compreensão sobre os fenómenos que foram sendo alvo de questionamento e
análise. Neste sentido, a amostra é intencionalmente heterogénea de forma a permitir
leituras diferenciadas sobre os percursos, barreiras e superações em contraponto com
o tempo de permanência no nosso país.
E1: ...há 3 anos...
A4: Há 7 anos.
E3: Deixa ver..., há 14 anos!
D3: Estou no Brasil há cerca de 10 anos.
Numa breve exploração acerca dos “Motivos subjacentes ao processo
migratório”, verifica-se que estes são muito distintos, mas trazem inerente uma
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vontade de melhorar as condições de vida que existiam em Angola, nomeadamente
através dos estudos.
E1: (...) eu vim, como eu disse, com minha filha de Junta, num acordo entre o
Estado Angolano e Governo Brasileiro, mas ela chegou e faleceu logo (...). (...)
decidi ficar para estudar.
A4: Decidi imigrar porque em Angola a vida não estava bem estabilizada, por
isso é que recorri aqui para ver se conseguia organizar-me melhor.
E3: Na altura vim de férias, no dia da viagem caí, aleijei uma perna, e... acabei
por ficar quase um mês sem poder fazer muito. E como estava aqui o meu
marido, fui ficando mais um mês, mais um mês... e até hoje (...)
D3: (...) vim com uma bolsa de estudo do Programa Estudantes-Convênio de
Pós-Graduação (PEC-PG) da CAPES que perdi. E então aí começaram as
dificuldades, e tive de trabalhar, praticamente suspendi... Quer dizer, mantive a
matrícula na faculdade mas sempre a trabalhar.
No que se refere à subcategoria “Adaptação ao país”, muitas vezes sobressai a
angústia de quem deixou filhos em Angola para abraçar novos desafios e
oportunidades. Outros aspetos variados emergem, como o clima ou determinantes
circunstanciais específicos. As mulheres que estão há mais tempo no Brasil referem
que, ao longo dos últimos anos, o racismo foi sendo diluído, sendo que a sua
integração ficou facilitada pelo emprego ou pela vinda de família e restituição de laços
de suporte.
A4: Assim que cheguei, comecei a trabalhar e pronto (...). Minha preocupação
era porque deixei também lá os filhos, sempre pensava nos filhos (...) E3: A
adaptação foi difícil, tive muita dificuldade em arranjar emprego. Depois era o
racismo, na altura, era muito “à vista”, e foi complicado. E o clima?!!
D3: A adaptação também foi um bocado difícil, a primeira dificuldade foi de, do
clima... é muito diferente, vim no Inverno, saí de lá com cerca de 27 graus, vim
apanhar 15 graus. (...) também foi mais difícil ainda porque tinha deixado duas
filhas crianças, de 3 e 5 anos, em Angola...
Considerando a subcategoria “Situação documental”, aparecem as mais fortes
fontes de descontentamento e prejuízos pessoais. A totalidade das imigrantes refere
ter-se sentido discriminada, mal atendida ou mal informada, no decorrer do processo
de legalização, independentemente da situação documental no presente.
E1: (...) até agora, como eu disse, por causa dos documentos que não tenho,
não posso trabalhar... eles disseram que o meu visto que tem no meu passaporte
é de estudante, não permitia eles arranjarem-me um emprego... e eu tinha de
fazer isso por conta própria, e foi isso que aconteceu.
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A4: (...) tudo bem, tudo regularizado.
E3: (...) não tive dificuldades, uma vez que meu marido estava aqui, e estava
legalizado. Através dele consegui a documentação.
D3: Os meus filhos estão com esse problema, tanto um como o outro. Foram
renovar (visto de residência), e até agora já vai há um ano... e até agora não
conseguiram, ainda não têm documento. (na PF) Vão adiando sempre, adiando
sempre... até aspirar prazo e depois...
Este sentimento de insatisfação relativo à “Percepção sobre as Instituições de
apoio” e insuficiência dos serviços é manifesta nomeadamente com relação às
instituições estatais que superintendem a entrada e integração dos imigrantes no país.
A maioria das imigrantes sente que o campo de ação destas instituições permanece
cego às necessidades e dificuldades sentidas pelos imigrantes, independentemente
das frequentes queixas que lhes fazem chegar. São inúmeras as consequências desta
austeridade inflexível, que resulta como extremamente prejudicial para as imigrantes
e, reversivamente, para o próprio país.
E1: (sobre o CAMI - Cento de Apoio e Pastoral do Migrante) eles lá deram
apoio... é uma instituição que apoia em termos de documentação, ensino do
português mas fora disso não tive outros apoios... ; (...) falando em engravidar,
até acho que muitas de nós, imigrantes, angolanas, africanas principalmente,
não sei, engravidam porque através da gravidez conseguem documentos.
Porque passam anos e anos cá e sem documentos. Então muitas de nós,
mesmo não querendo ter um filho no momento que temos, engravidamos
porque através do bebé (...) conseguimos papel para cartão de saúde.
A4: (sobre o CRAI) Tem casos que trabalham muito bem, sabem atender as
pessoas, ajuda-las a encontrar um emprego.
E3: (sobre a PF) Eles, tratam muito mal aos imigrantes, houve um caso de que
eu vi, fiquei muito triste da maneira como a funcionária tratou um imigrante, é
muito triste.
D3: (sobre a PF e o tempo de demora entre o pedido de atendimento e a
efetivação deste) (...) eu acho que eles fazem de propósito para ultrapassar o
prazo, e para não darem visto. Agora é assim, se eles não querem que as
pessoas fiquem aqui, mais vale não dar visto de entrada! Não é? Do que trazer
as pessoas para aqui, as pessoas estão a estudar, só o processo para estudar
já é um bocado... já é difícil para os estudantes, e depois com esses problemas
da PF, os estudantes ficam mais frustrados ainda! Não há concentração
possível, porque está-se em casa a pensar que, a qualquer momento, a PF pode
bater à porta e a pessoa regressar ao país. Eu acho que as coisas não podem
funcionar assim.
Por último, no que diz respeito à “Avaliação da experiência de migração”, a
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maioria das pessoas consegue identificar aspetos positivos e negativos, sendo
transversal um sentimento de maturação e crescimento pessoal, mas também de
muitas dificuldades a superar.
E1: Um lado positivo e outro lado negativo. Positivo porque tenho cá família e
ajuda bastante; negativo porque se não tivesse cá ninguém, acho que já estaria
em Angola há muito tempo. (...) é saber que tive cá uma filha que faleceu, e
isso incomoda-me bastante. (...) o Estado não apoia muito nesses ramos, as
pessoas imigrantes (...).
A4: (...) nós somos bem acolhidos...
E3: Foi uma experiência com a parte positiva e negativa. A positiva é que
consegui fazer se calhar muitas coisas que lá não conseguia. A nível geral, não
posso muito me queixar.
D3: Eu acho que o balanço é positivo, apesar das dificuldades. E eu acho que
vale a pena imigrar, porque mundo sem migração acho que não fazia muito
sentido... (...) o meu conselho é: quando encontrar dificuldades, se calhar, ou
mudar para outro país, ou regressar e tentar outras coisas. Não ser teimosa
como eu fui.
Discussão dos resultados, observações e conclusões
As imigrantes angolanas, particularmente as mulheres, na sua diáspora em
geral enfrentam, muitas vezes, dificuldades na integração precoce (devido a barreiras
intrínsecas e externas), mas ao longo do tempo e entre as gerações, o processo de
integração é geralmente bem-sucedido. Os principais mecanismos identificados como
facilitadores desse processo foram a aquisição de cidadania / nacionalidade (tempo
de permanência no Brasil), e gradual adopção da língua, cultura e costumes da
sociedade de acolhimento - desenvolvimento de uma participação social ativa e cada
vez mais adaptada.
Brasil tem mostrado forte compromisso em melhorar a integração dos
imigrantes através de políticas inclusivas, favorecendo a legalização e aquisição de
dupla cidadania (quando o país de origem o permite) e de reagrupamento familiar,
apresentando uma lei extremamente inclusiva em termos de políticas de integração
comparativamente com outros países da região, nomeadamente no que respeita ao
livre acesso aos cuidados de saúde de mulheres grávidas e mães recentes. No
entanto, da lei à prática, há uma série de lacunas que concorrem para piorar
sistematicamente os indicadores de integração e saúde da população imigrante,
nomeadamente a angolana.
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Da investigação pode-se concluir que a maioria das queixas conta com
aspectos não abrangidos na legislação, que facilitam a interpretabilidade da lei de
modo arbítrio por funcionários burocrático-administrativos e a sua usurpação por parte
de quem recebe os imigrantes.
A crescente burocratização associada às Instituições que o Governo Brasileiro
disponibiliza para superintender e regular a entrada e integração dos imigrantes em
território nacional tem vindo a ser extremamente danosa, vincando nos seus percursos
de vida as dificuldades e vulnerabilidades decorrentes do processo migratório.
Através de procedimentos legais cegos às histórias individuais, aos objetivos
pessoais, às intenções de concretização de projetos, à superlativa vontade de estudar
e trabalhar para o progresso e melhoria das condições de vida, muitas angolanas vêmse forçados a regressar ao país de origem. Levam consigo a frustração que é
conceber a destituição de si mesmos como cidadãos do Mundo, resultante de erros
administrativos e lapsos informáticos, numa encruzilhada legislativa, em busca de
documentação e vistos de permanência. Outros permanecem nas sombras da
ilegalidade, na coragem de quem não desiste.
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RESUMO
O presente artigo apresenta o relato de uma prática pedagógica interdisciplinar
inspirada na Literatura Infantil Chuva de Manga, escrita e ilustrada por James
Rumford, publicada pela Brinque-Book. O planejamento foi realizado em uma escola
pública da rede municipal de Educação Infantil, na cidade de Teixeira de Freitas,
Extremo Sul da Bahia. A prática pedagógica foi desenvolvida após ações de formação
de professores realizadas na escola que tiveram o objetivo trazer o debate e ampliar
a perspectiva sobre práticas pedagógicas antirracistas por intermédio da promoção
de leitura. Nas oficinas, as professoras foram provocadas a refletir sobre racismo e
formas de enfrentamento a ele na instituição, além de serem convidadas a refletir
sobre atividades que dialogassem com a diversidade, tanto criando como se
inspirando em ações existosas, principalmente as realizadas com os livros para
infância. A formação apostou na compreensão de que as literaturas podem ser
grandes promotoras de diálogos e capaz de apresentar mundos diversos. As
professoras, após as formações, foram convidadas a realizarem planejamentos
interdisciplinares antirracista com uma literatura que escolhessem. A prática com o
livro Chuva de Manga foi uma das nove realizadas na escola após as oficinas de
formação que foi parte da pesquisa de mestrado “Karingana wa Karingana: por entre
histórias africanas e afro-brasilerias”, realizada no mestrado de Ensino e Relações
Étnico-Raciais (PPGER/UFSB).
Palavras-chave: Educação Infantil; Ensino e Relações Étnico-Raciais; Literatura
Infantil; Educação Antirracista, Lei n. 10.639/03.
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1. INTRODUÇÃO
A prática pedagógica apresentada nesse artigo é resultante das oficinas de
formação de professores promovidas pela pesquisa Karingana wa karingana: por
entre histórias africanas e afro-brasileiras. A formação foi realizada institucionalmente
pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da
Universidade Federal do Sul da Bahia (PPGER-UFSB) e foi parte da pesquisa de
mestrado supracitada. O principal objetivo era construir projetos interdisciplinares
antirracistas a partir de literaturas e histórias africanas e/ou afro-brasileiras. Todas as
práticas pedagógicas, inclusive a descrita nesse texto, foram construídas após as
professoras participarem de oficinas formativas sobre Ensino e Relações ÉtnicoRaciais e Literatura Infantil. As práticas realizadas pelas docentes tiveram
acompanhamento da pesquisadora, que também recolheu informações e escreveu a
prática dialogando com fundamentação teórica, observações do desenvolvimento do
projeto, nas análises dos planejamentos, nas entrevistas de avaliação realizadas com
as professoras, no recolhimento de registros fotográficos e oral.
As oficinas foram planejadas e realizadas a partir de questionários e entrevistas
aplicados em todo o corpo docente da escola para que a formação fosse construída
de forma dialógica com a história de vida de cada docente, pois, como António Nóvoa
(1988, p. 115) apresenta, “é evidente que o adulto tem que construir a sua própria
formação com base num balanço de vida (perspectiva retrospectiva) e não apenas
numa óptica de desenvolvimento futuro”. A pesquisa não desejava que as oficinas
apresentassem saberes distantes da realidade das professoras e sim dialogar com os
conhecimentos prévios, além de apresentar novas perspectivas a partir das lacunas
apontadas nas informações prévias. Assim, as professoras apontaram as ausências
de formação na área, bem como o pouco conhecimento de Literaturas Infantis com
temática africanas e afro-brasileiras como podemos observar no gráfico abaixo:
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Gráfico 01: Quais livros de literatura infantil afro-brasileira e africana você conhece?
Menina Bonita do Laço de
Fita
Obax
O Cabelo de Lelê

As Tranças de Bintou
Sem resposta
Sumaúma
Negrinho do Pastoreio
Fonte: Coleta direta de dados.

Além do resultado dos questionários e das entrevistas apontarem o pouco
conhecimento de obras literárias com personagens negras pelas professoras, também
mostrou que não percebiam que algumas obras apresentavam o negro de forma
estereotipada como podemos ver a citação da obra Negrinho do Pastoreio. A partir
dos dados recolhidos na primeira etapa da pesquisa, foi possível planejar uma
formação alinhada aos saberes já existentes das professoras para que, então,
pudessem construir novos saberes sobre o Ensino das Relações Étnico-Raciais e as
Literaturas Infantis que acolham as discussões pertinentes sobre a temática. Vale
ressaltar que por muito tempo, na maioria dos livros para infância, as personagens
negras foram representadas somente como escravizadas, empregadas domésticas
ou em situação de violência e subalternização, além de apresentar o continente
africano somente em molde colonial, como provoca a escritora e pesquisadora Heloisa
Pires Lima (2005, p. 101-115). Portanto, ao refletir sobre promoção de práticas
pedagógicas antirracista com literaturas é importante se atentar para a produção
literária e como será abordado a temática e retratadas as personagens. Esses
aspectos requerem olhares atentos dos(as) educadores(as), principalmente na
Educação Infantil, pois além de ser o primeiro encontro da criança com espaço escolar
é uma fase vida em que as crianças estão absorvendo intensamente as influências
externas como afirma Eliane Cavalleiro:
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Promover uma educação para o entendimento das diferenças
étnicas, livre de preconceitos, representa uma possibilidade real
da formação de sujeitos menos preconceituosos nas novas
gerações. A prevenção de práticas discriminatórias, penso,
requer um trabalho sistemático de reconhecimento precoce da
diversidade étnica e dos possíveis problemas que o preconceito
e a discriminação acarretam em solo brasileiro, desde a
educação infantil – familiar e escolar. Tal prática pode agir
preventivamente no sentido de evitar que pensamentos
preconceituosos e práticas discriminatórias sejam interiorizadas
pelas crianças, num período em que elas se encontram muito
sensíveis às influências externas, cuja as marcas podem
determinar sérias consequências para a vida adulta.
(CAVALLEIRO, 2017, p. 38)

A partir da reflexão que Eliane Cavalleiro apresenta é importante destacar que
a Educação Infantil vem ganhando visibilidade no cenário nacional em decorrência da
Lei n. 12.796/13 que modifica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
garantindo, em seu artigo 4º, a obrigatoriedade do governo em ofertar educação
gratuita a partir dos quatro anos de idade. Com isso, também estabelece a Educação
Infantil como a primeira etapa da educação básica e, consequentemente, passa-se a
aumentar o número de vagas exigindo elaboração de políticas pública e pesquisas,
além de compreender a necessidade de uma formação de profissionais
especializados para essa etapa do ensino e que se aprimore o acolhimento das
crianças no espaço escolar como podemos ver mais adiante na mesma legislação:
Art. 29. A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica,
tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de
até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da
comunidade. (BRASIL, 2013)

Desta forma, as crianças passam a frequentar mais cedo o espaço escolar,
tornando-se um direito dessa pequena cidadã e a primeira etapa de sua trajetória na
Educação Básica. Com a obrigatoriedade da educação para a primeira infância
podemos observar uma crescente preocupação sobre como será o acolhimento da
criança que sai mais cedo do ambiente familiar de forma a garantir seus direitos.
Diante disso, devemos refletir que a Educação Infantil se configura, na maioria das
vezes, como o primeiro espaço em que a criança pequena dialoga com a esfera
pública, no qual ela se encontrará com diferentes culturas, subjetividades, formas de
ver o mundo e agir sobre ele. O que torna a Educação Infantil um espaço privilegiado
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para promover possibilidades de “que todos possam ser afetados de maneira que
criem novas redes de solidariedade e pensamento” (ABRAMOWICZ, 2013, p.12).
Entende-se, portanto, que o espaço educacional para primeira infância deve ser um
lugar potente para promover sensibilidade ao outro e aos diferentes modos de ser e
estar na sociedade, uma educação para diversidade, antirracista. Anete Abramowicz
(2013; 2015), também nos propõe refletir sobre a Educação Infantil como espaço de
cultura, portanto um lugar plural que deve sensibilizar-se para os indivíduos que
passarão por ele como únicos dentro de um coletivo. Com isso, é de extrema
importância aprimorar o como será organizado esse espaço e o desenvolvimento do
seu currículo, de forma que a criança possa dialogar com o espaço de Educação
Infantil sem perder a suas referências culturais além de compreender que há, ao seu
redor, diversidades. Eliane Cavalleiro (2017), ao debater uma percepção da
diversidade, propõe considerar as relações cotidianas e as ações educativas de forma
a nos sensibilizar que as crianças negras já possuem uma imagem não valorizada em
relação às outras crianças, principalmente porque nos espaços escolares o racismo
está presente de diferentes formas, seja na exclusão das tradições, na agressão direta
à criança ou ao ignorar as visões de mundo africanas e/ou afro-brasileiras.
Considerando a importância dessa etapa da educação que engloba construção
de identidade não podemos desatentar que no espaço escolar, como aponta Maria
Santana Milhomem (2014), as representações sociais são reproduzidas e estas fazem
parte dos processos de identificação de um grupo. Na Educação Infantil, que engloba
a primeira infância, os modos que as crianças são cuidadas têm impacto direto na sua
identificação com o ambiente e seu desenvolvimento integral, pois leva a “um impacto
decisivo e de longa duração, na forma como as pessoas se desenvolvem, em suas
habilidades de aprender, e em sua capacidade de regular as emoções” (SHORE,
2000, p. 26). Para o desenvolvimento da prática pedagógica relatada o debate sobre
infância e identidade étnico-racial foi primordial para construção de um planejamento
que abordasse uma imagem positivadas das crianças negras e que reconhecesse as
diferenças como potencialidades.
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2.

UMA

PEDAGOGIA

ANTIRRACISTA

POR

INTERMÉDIO

DAS

LITERATURAS INFANTIS.
A Educação Infantil abarca crianças de zero a cinco anos e onze meses de
idade sendo nessa etapa da vida que as identidades estão se constituindo e, portanto,
cabe às escolas trazerem os debates sobre diversidades. É a primeira vez que a
criança se relaciona com grupos tão diversos do seu coletivo familiar, nos quais suas
“identidades, portanto, vai sendo tecida, de modo complexo, em meio às relações
estabelecidas, que variam conforme as situações em que nos colocamos” (MOREIRA
e CÂMARA, 2013, p. 41-42). Porém, não podemos ignorar que na primeira infância
há uma intensidade de interações e transformações na construção da sua identidade.
Camila Turani Pessoa e Lúcia Helena Ferreira Mendonça Costa (2014), em pesquisa
com essa faixa etária, mostram como as interações sociais entre seus pares e adultos
contribuem para a diferenciação entre o eu e o outro:
Desta forma, são ampliadas as possibilidades da criança para
afirmar e desenvolver cada vez mais a sua individualidade e
para compreender melhor as relações sociais da cultura à qual
pertence. É assim que a criança se constitui como uma pessoa
distinta do outro e forma a sua identidade. Neste sentido
encontramos também a escola e a família como corresponsáveis
pela construção deste processo. (PESSOA e COSTA, 2014, p.
502-503)

Com isso é importante garantir uma escola diversa para as crianças, que traga
um amplo debate das relações étnico-raciais promovendo representações para as
crianças negras e para as crianças não negras uma compreensão de sociedade
múltipla culturalmente, bem como apresentar outras etnias como indígena, gênero e
sexualidade, incorporando que é um debate relevante para toda a sociedade e não só
para criança que com ele se identifica.
Dentre diferentes maneiras de fomentar a temática sobre a cultura e histórias
africanas e afro-brasileiras nas escolas de Educação Infantil, a pesquisa viu na
Literatura Infantil uma forma lúdica para que se promova uma educação antirracista.
Primeiramente porque a literatura tem, como nos provoca Eliana Debus (2017, p. 22),
o poder de “carregar consigo uma força humanizadora” e em conseguinte, como
coloca Hunt (2010, p. 15), “a literatura infantil (e as crianças) é uma parte da cultura
que não podemos ignorar”, unir literatura infantil e práticas pedagógicas antirracistas
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é primordial para que o(a) pequeno(a) leitor(a) possa re-pensar e re-elaborar sua
forma de ver/ser/estar no mundo. Dado que uma educação antirracista apresenta
como reflexão a importância de trazer o tema diversidade para as escolas e se faz
urgente no intuito de promover uma “nova percepção sobre as escolas brasileiras”
(CAVALLEIRO, 2001, p. 08). Com isso, oferecer um acervo literário que mostre essa
multiplicidade é essencial para uma educação que represente todas as pessoas, pois
as literaturas contemplam a diversidade de povos e enunciações apenas em seu
conjunto, não na forma de obras universais.
Desse modo, fazer uso da literatura afro-brasileira e africana em sala de aula
sensibiliza para esse país tão diverso e que proporciona a todas as pessoas um
encontro com um processo plural de ensino-aprendizagem, pois a literatura e as
histórias contadas são formas eficazes de promover o debate das relações étnicoraciais. Nilma Lino Gomes (2008) nos desperta para o quanto as literaturas, ao serem
usadas nas escolas, podem ampliar os conhecimentos de mundo dos(as) estudantes.
Por meio da Literatura e, mais especificamente, do
conhecimento da rica produção literária africana e afrobrasileira, o professor e a professora poderão encontrar alguns
caminhos pedagógicos para o trato da questão africana e afrobrasileira na sala de aula. Caminhos estimulados pela Lei
10.639/03, que revelam a forte presença histórica, política, social
e cultural africana na diáspora. (GOMES, 2008, p. 151)

Ao partir desse debate, o projeto inspirado no livro infantil Chuva de Manga
emerge de forma a contribuir para as múltiplas possiblidades de compreensão da
diversidade histórica e cultural do Chade e sua proximidade com o contexto brasileiro,
fazendo uso da literatura como uma facilitadora de práticas pedagógicas antirracistas.

3. O FLORESCER NA PRÁTICA
O livro Chuva de Manga foi escrito e ilustrado por James Rumford,
estadunidense que viveu em alguns países do continente africano. A obra foi
publicada no Brasil em 2008 pela editora Brinque-Book. A literatura conta a história
de Tomás, um menino que mora no Chade, país localizado no coração do continente
africano, às margens do deserto do Saara, onde chove pouco. Depois de muito tempo,
quando a chuva volta, floresce a mangueira e a imaginação de Tomás que, ao pé do
ouvido de um adulto, constrói possibilidades de se divertir. Um livro poético sobre a
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chuva e o que pode brotar dela, um convite para brincar e fazer uma viagem para o
Chade. Vale ressaltar que as ilustrações da história falam por si, narram tanto quanto
as palavras escritas ao ofertar à criança leitora uma relação dialógica entre texto e
ilustração de forma a trazer contribuições para além do texto, como apresenta Ciça
Fittipaldi (2008):
Entre as histórias narradas nos textos escritos de um livro
literário e as narrativas configuradas nas ilustrações do mesmo
livro há correspondências sem necessariamente haver
repetições. Escrita e imagem são companheiras no ato de contar
histórias. Os temas estão colocados, em princípio, pela
linguagem literária: uma história dá origem a uma imagem; a
imagem, por sua vez, dá origem a uma história, que por sua vez,
apresenta-se por meio de uma nova imagem, está permitindo
uma outra história e mais outra, alternativa que logo se
transforma em outras imagens, numa cadeia sonora, verbal,
textual e imagética dessas “primas” tagarelas, fazendo tranças.
(FITTIPALDI, 2008, p. 103-1104)

As ilustrações do livro nos trazem referências cotidianas a partir das roupas,
dos hábitos alimentares, das brincadeiras das crianças, das cores. Da capa até a
contracapa há referências da cultura do país, até mesmo a dedicatória que é feita para
esposa do autor com o nome pelo qual era chamada no Chade: Maimouna de Djimé.
A partir desse universo de exploração, essa literatura infantil apresentou inspiração
para realizar um projeto interdisciplinar e de promoção de leitura, com crianças de
cinco anos, na Escola Municipal de Educação Infantil Contos de Fada, localizada no
bairro Bela Vista da cidade de Teixeira de Freitas-Ba.
Imagem 1e 2: livro chuva de manga.

Fonte: acervo da pesquisa.

Para iniciar o projeto, a professora, convidou as crianças para se sentarem em
roda e apresentou uma caixa fechada (contendo uma manga) para que, sem abrir,
fosse explorada. Foi permitido balançar ou cheirar a caixa e o principal propósito foi
despertar o interesse das crianças para a temática. Depois de passar pelas mãos de
291

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

todas as crianças e sem ninguém descobrir o conteúdo misterioso do embrulho foi
proposta uma brincadeira de adivinhar. A educadora ofereceu dicas para as crianças
que iam desde “é uma fruta que nasce em uma árvore grande”, passando pela dica
de que “tem um único caroço no centro da fruta”, até “essa fruta tem tamanhos
diversos com cores variadas na casca: amarela, laranja, verde, vermelha, rosa”. A
brincadeira foi conduzida de forma que houvesse envolvimento de todas até o
desvendar do mistério da caixa. Depois da grande descoberta as crianças tocaram,
sentiram o cheiro, observaram a fruta e, durante a conversa-exploratória sobre a fruta,
a professora apontou as características da manga, além de recomendar o cuidado
para não amassar o fruto maduro, explicando o que é uma fruta verde e madura. As
crianças vivenciaram um momento de experiência sensorial, porque, por mais que as
crianças já conhecessem a fruta, trazer as mangas para espaço de investigação é
lançar outras percepções para elas. Vale ressaltar que ofertar atividades lúdicas para
essa faixa etária é uma excelente forma de aprimorar o desenvolvimento social,
afetivo, da linguagem, motor e cognitivo. Vygotsky (1991, p. 18) nos provoca refletir
sobre o lúdico como algo inerente à criança que “é no mundo imaginário e ilusório,
presente na criança que o jogo acontece, sendo esse baseado na imaginação que
consequentemente surge da ação”, portanto, coletivamente, como uma grande
surpresa, tudo partiu da manga para o livro, instigando o olhar investigativo das
crianças e promovendo espaços criativos, dialógicos e construtores de saberes.
Por conseguinte, a professora apresentou e leu o livro. Nesse momento
mostrou a capa do livro, o título da história, seu ilustrador e escritor e explorou esses
elementos antes de iniciar a mediação da leitura para as crianças. Essa ação
contribuiu para sondagem de conhecimentos prévios sobre o assunto, mas também
sensibilizou aos(as) pequenos(as) leitores(as) a importância da atenção à capa para
que se tenha uma compreensão melhor do texto que está vinculado a ela, os
elementos que uma capa de livro compõe são criados a partir do conteúdo que o
mesmo carrega como nos afirma Ana Isabel Silva Carvalho:
A capa cria no leitor a primeira impressão do livro. Se ela deve criar o
ambiente e o contexto para a história, a ideia mais óbvia aponta para
que este deva surgir da experiência de leitura do livro. Neste caso, a
experiência de leitura é tida como base e ponto de partida para a
criação da capa moldando o aspecto físico do objeto à luz do seu
conteúdo. (CARVALHO, 2008, p. 38)
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Para exploração e envolvimento das crianças, algumas questões foram
colocadas pela professora antes e depois da leitura, em forma de bate-papo: “Alguém
conhece o livro?”; “O que seria uma chuva de manga?”; “Onde a história se passa?”;
“O que Tomás está fazendo?”; “Quem são e o que fazem as outras pessoas?”; “É
possível uma chuva de manga?”. A professora deixou as crianças se expressarem de
diferentes formas, ouviu todas as opiniões levando em consideração que cada uma
interpreta o livro da sua forma, pois dialogicamente é possível construir espaços de
saberes e sentidos sobre o que foi lido. Cecília Bajour (2012) aponta a importância do
conversar sobre o que foi lido como um retomar a leitura, um voltar a ler, e ainda lança
convite para educadores(as) no ato de mediação de leitura se prepare, nutrindo-se de
outras leituras e saberes sobre o universo da leitura e do livro para infância, mas
principalmente que desenvolva a escuta sobre o que o texto despertou “para que os
alunos se desenvolvam na arte cotidiana de falar sobre livros” (BAJOUR, 2012, p. 27).
Seguinte a história e toda conversa sobre ela foi proporcionada uma degustação de
manga, na qual as crianças exploraram um pouco mais o fruto sentindo seu sabor e
observando sua cor e textura interna e seu caroço. No momento da experimentação
do fruto as crianças trocaram experiências da exploração e fizeram conexões com a
literatura, porque é importante que as crianças dialoguem sobre o que estão
explorando no projeto para que elas possam ampliar repertórios e criar outras visões
de mundo.
Imagem 03 e 04: apresentação da temática e leitura do livro.

Fonte: acervo da pesquisa.

Outra estratégia de leitura do livro utilizada pela docente foi o retorno à história
todos os dias em que esteve realizando o projeto e para isso usou diferentes recursos
e espaços para que ficasse atrativo o retomar. Vale ressaltar que a cada momento
que a história é relida há possibilidade de explorar outras perspectivas sobre o livro,
além da proporcionar a criação de vínculo afetivo entre as crianças leitoras e a
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narrativa, pois, como nos provoca Sonia Rosa (2017, p. 43), “partilhar uma história é
essencialmente ‘ler para o outro’, o que exige estratégia para ler esse livro”. A autora
também pontua que ao contar uma história é possível “dar vez a palavra como elo
afetivo entre quem lê e quem escuta” (ROSA, 2017, p. 37), e acrescento, mais uma
vez, com a história contata, possibilitando ampliação do repertório leitor-afetivo da
criança. No segundo dia a mediação de leitura aconteceu no pátio da escola,
professora retomou o que as crianças lembravam e proporcionou a sensação de
ouvirem a história em um espaço diferente. Além da leitura foi explorada a sonoridade
dos nomes do autor e sua esposa no Chade, perceberam o quanto era diferente dos
nomes no nosso país a partir dos seguintes questionamentos: “Vocês acharam os
nomes bonitos?”; “São difíceis de pronunciar? Por quê?”; “São nomes diferentes dos
nossos? Por quê?”. As crianças perceberam que a língua falada no Chade era
diferente da nossa, descobriram que há várias outras línguas faladas no país.
Aproveitando o debate sobre cultura do país a educadora aproveitou para explorar os
modos de viver no Chade a partir da ilustração da narrativa do autor depois de
algumas provocações colocadas pelo coletivo desde a primeira leitura do livro: “As
ideias que Tomás teve quando choveu.”; “O diálogo com o adulto.”; “O modo de
comer.”; “O que Tomás desenhava tinha ligação com a ideia misteriosa dele”. A
professora provocou a perceberem a forma de se vestirem e as relações de afeto
entre as personagens da ilustração.
Imagem 05 e 06: leitura do livro.

Fonte: acervo da pesquisa.

No terceiro dia a professora iniciou as atividades lendo o livro mais uma vez
para as crianças, só que nesse encontro levou uma grande surpresa: a história foi
apresentada por Tomás, um boneco de tecido feito por uma mãe parceira que
costurava e amou o projeto. Para as crianças, ter Tomás na escola dividindo a leitura
foi uma experiência singular que teve reflexo na atividade seguinte em que a
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professora sugeriu a exploração livre do livro. A liberdade para manusear os livros de
forma autônoma, ou seja, ler sem interferência de um(a) adulto(a), mesmo que a
criança não saiba ainda decodificar as palavras é de grande relevância para que ela
se

compreenda

como

leitora,

principalmente

das

imagens.

É

importante

considerarmos que um livro ilustrado de qualidade é aquele que promove diálogo
entre ilustração e escrita da história de forma haja narrativa nas duas linguagens.
Principalmente quando direcionamos as ações pedagógicas para a Educação Infantil,
pois a criança ainda não se apropriou da linguagem escrita e a ilustração tem papel
fundamental para que ela acesse a narrativa de forma independente, como sugere
Renato Alarcão (2008) os interesses pelas imagens não é menor do que pelas
palavras e sim um abraço dialético e caloroso, porque ao ilustrador cabe o “trabalho
de narrar histórias por meio de imagens, uma necessidade humana desde os
primórdios” (ALARCÃO, 2008, p. 72). Depois de reler o livro, as crianças brincaram
livremente, sem intervenção direta da professora, com Tomás no pátio e quando
retornarem para sala de aula foram convidadas a fazerem um registro do Tomás com
giz de cera oleoso.
Imagem 07 e 08: Tomás, boneco produzido por uma mãe.

Fonte: acervo da pesquisa.

Imagem:09 e 10: desenho do Tomás realizado pelas crianças

Fonte: acervo da pesquisa.
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O quarto dia do projeto foi recheado de conversas sobre alimentação saudável
e como frutas colaboram para tal, foi pontuado o valor nutricional da manga que
aproveitou para aprender uma receita deliciosa de suco de manga que foi realizada
na sala pela professora e saboreada alegremente pelas crianças. Depois do suco a
turma foi convidada a conhecer um pé de manga que ficava perto da escola. As
crianças tiveram a oportunidade de revisitarem a história do livro debaixo da árvore
que estava carregada de mangas e depois de muitas conversas sobre a mangueira e
suas características brincaram. Ao retornarem para escola recolheram folhas no chão,
a ação desdobrou em pinturas feitas com tinta guache, pincel e/ou com as os dedos,
livremente.
Imagem:11, 12 e 13: suco de manga, visita à mangueira e pintura com folhas.

Fonte: acervo da pesquisa.

No quinto encontro a professora sugeriu que desenhassem as mangas que
viram todos esses dias e pintar com cola colorida para diversificar os materiais
artísticos utilizados. Outra atividade que moveu o projeto das crianças foi a inspiração
que tiveram com a conversa ao pé de ouvido entre Tomás e seu pai. Com isso, a
professora sugeriu que fossem para casa e, como no livro, ao pé do ouvido do(a)
responsável contasse um segredo e realizasse. Assim surgiram vários brinquedos
lindos feitos pelas famílias.
Imagem 14, 15 e 16: desenhando e construindo brinquedos.

Fonte: acervo da pesquisa.
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No momento final do projeto houve uma exposição, na qual as crianças foram
protagonistas e apresentaram às famílias suas produções artísticas, Tomás e o livro
que tanto encantou a turma nesses dias.
Imagem 17, 18 e 19: exposição das atividades realizadas.

Fonte: acervo da pesquisa.

Considerações finais
A professora que fez o trabalho com o livro Chuva de Manga apontou a
dificuldade inicial em desenvolver o planejamento, pois ficou apreensiva com lidar com
um tema relativamente novo:
A princípio eu confesso que eu fiquei, é... por ser novo o projeto, fiquei
meio perdida de como vou trazer para as crianças o texto, apesar de
eu já conhecer antes o livro, mas fiquei pensando como vou trazer
esse contexto para as crianças, não foi nem de fato perdida, foi
apreensiva. Mas daí foi fluindo (Entrevista, 2018)

Mesmo conhecendo o livro a professora se mostrou apreensiva com como
desenvolver o projeto. Devemos levar em consideração que o fato de ser observada
em sua prática por uma pessoa que estuda o tema é um potencializador de angústia
na realização do projeto, por isso foi pontuado, a todo o momento, que o que estava
sendo avaliado na pesquisa não eram elas e, sim, as possibilidades de aplicação de
uma Pedagogia Antirracista na Educação Infantil, e o “não dar certo” na pesquisa,
caso elas não conseguissem desenvolver as práticas, também seriam dados
importantes para análise.
A professora também relatou na entrevista que não conhecer o tema a deixou
desestabilizada, no que tange à ação pedagógica, pois a todo o momento relembrava
297

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

da oficina. Porém, quando foi para prática, viu que era possível desenvolver o
trabalho: “Fiquei desnorteada com suas falas, mas depois que trouxe para a sala de
aula e fiz... que vi a interação das crianças, vi que era possível”. Diante das falas
dessa professora, é possível problematizar o quão essencial é falar de racismo e suas
manifestações. Logo na primeira oficina houve debates sobre práticas racistas na
sociedade e nas escolas, pautados nas problematizações que Nilma Lino Gomes faz:
O entendimento conceitual sobre o que é racismo, discriminação racial
e preconceito, poderia ajudar os(as) educadores(as) a
compreenderem a especificidade do racimo brasileiro e auxiliá-los a
identificar o que é uma prática racista e quando esta acontece no
interior da escola. Essa é uma discussão que deveria fazer parte do
processo de formação dos professores. (GOMES, 2005, p. 148)

Saber que existe racismo nos espaços escolares fez com que a professora
pudesse ter mais atenção às suas práticas. Para refletir sobre essa preocupação no
desenvolvimento da prática pedagógica pela professora após a formação, apoio-me
em Joana Elisa Costa Oscar (2018, p. 43), que, em suas pesquisas com professoras
de Educação Infantil do Rio de Janeiro, argumenta que, para promover uma
Pedagogia Antirracista, é importante “um processo formativo denso, que contemple a
discussão que subjaz aos mecanismos de dominação forjados na hegemonia do
etnocentrismo ocidental”. Por isso, as oficinas, antes das realizações das práticas,
foram importantes. Há, entretanto, necessidade de uma institucionalização da
formação continuada de professores que aborde efetivamente as relações étnicoraciais. Assim, as práticas para diversidade nas escolas serão ações de todos os
indivíduos.
Outro ponto que a professora também apontou como positivo foi a participação
da família no desenvolvimento da ação pedagógica: “uma coisa que me comoveu
bastante foi a interação dos pais, que não esperava tanto. Foi o auge a interação dos
pais.” Com a constatação de uma atividade de qualidade realizada pela professora e
todo o envolvimento da turma e seus familiares, é possível perceber a importância da
representatividade nas escolas e, principalmente, que não é difícil desenvolver
projetos antirracistas, pois mesmo com toda a insegurança inicial, a professora fez um
trabalho impactante e ficou muito feliz em sua execução, porque viu o resultado direto
de seu planejamento. A dificuldade virou ação porque, como a professora mesma
disse “tudo foi fluindo!”, dado que houve pesquisa e aprendizado, pois como Paulo
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Freire (1996) afirma o professor deve ser pesquisador. A professora estudou para
além das oficinas, que foram de sensibilização para a temática. Na realidade, as
oficinas provocaram questões que pudessem fazer as elaborações das práticas serem
repensadas e problematizadas, como aconteceu com a professora: “no momento que
eu executava as atividades, a sua fala vinha até mim”. Assim dizendo, o aprendizado
da oficina foi se diluindo na prática possível e caminhou para sua frase final da
professora: “superou as expectativas”.
Vale ressaltar que o projeto realizado com o livro Chuva de Manga é
enriquecedor porque explora diversas possibilidades de leituras além de trazer a
interdisciplinaridade tão importante para o planejamento de ações pedagógicas na
Educação Infantil. A professora associou a alimentação saudável, conteúdo com que
já deveria trabalhar, à literatura a partir da fruta manga, típica de países tropicais, o
que fez a docente dialogar com hábitos alimentares entre o Brasil e o Chade. Ou seja,
todos os conhecimentos que desejou mobilizar com a turma foram realizados por meio
da leitura, tornando-a protagonista nas ações pedagógicas e não secundária. A todo
o momento a educadora retornava a leitura com diferentes recursos o que possibilitou
compor a memória lúdica e afetiva das crianças com a narrativa, principalmente ao
ofertar autonomia de leitura quando disponibilizou o livro para as crianças lerem
sozinhas. Quando é permitida, a relação das crianças com a obra literária torna
possível formar o almejado leitor crítico que os documentos oficiais que norteiam a
educação intentam, pois a formação leitora requer que tenhamos a prática constante
de ler e conversar sobre o que foi apreciado para realizar relações da leitura com o
mundo em que vivemos. Quando refletimos sobre as literaturas africanas e afrobrasileiras na formação leitora é importante ofertar diversidades literárias, o que vai
possibilitar o encontro com outras formas de ver o mundo como é o caso do livro
Chuva de Manga que apresenta um pouco do cotidiano das crianças no Chade. Como
Maria Anória Oliveira (2014) apresenta que as literaturas são possibilidades de
conhecer os universos em África e nas diásporas:
“A literatura é, sem sombra de dúvida, um campo fértil a esse
propósito, por ser constituída de uma linguagem rica, polissêmica; logo
susceptível à ressiginificação do universo que se delineia à nossa
frente e a outros de terras longínquas.” (OLIVEIRA, 2014, p. 153)
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O livro Chuva de Manga trouxe um pouco dos modos de vida dos chadianos e
também um pouco do que há de similaridades. Ao lerem a história e em seguida
construírem brinquedos com os familiares, as crianças perceberam as semelhanças
entre os modos de brincar do seu universo e o do Chade: uma tampinha e uma lata
viraram um divertido carrinho. Assim, o(a) pequeno(a) leitor(a) concebe, através do
brincar que é inerente à infância, o quanto temos de semelhanças e diferenças e,
principalmente, apreende uma África diversa e bela, desconstruindo a visão única do
continente. Bem como, ao apresentar histórias, a professora coloca em prática a Lei
10.639/03 que modifica a LDB e coloca como obrigatório o ensino de história e cultura
africana e afro-brasileira na Educação Básica. A professora, como Azoilda Loretto
Trindade (2014) convoca, faz uma educação para visibilidade de culturas que por
muito tempo foi, e vem sendo ignoradas pelos currículos escolares e assim a
educação brasileira vai construindo “uma morte em vida: a invisibilidade” (TRINDADE,
2014, p. 9). Para que transformemos currículos, há de se refletir desde a Educação
Infantil em uma educação para diversidade, uma educação antirracista, uma
educação que provoque a para o fim do racismo, mas que percebe que isso tem e
deve ser construído hoje, o amanhã é para ser realizado no agora que “preze o
respeito, a convivência e o diálogo. Em se tratando de uma educação para o amanhã,
tecida no hoje, com o legado do ontem, eu diria, UMA HUMANIDADE DE AMOR”
(TRINDADE, 2015, p. 143).
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Capítulo 16
JOVENS
QUILOMBOLAS: O
TECER COTIDIANO
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Resumo:
Este trabalho apresenta pistas epistemológicas de uma pesquisa de doutorado em
andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
de Mato Grosso. Buscamos compreender as singularidades e as peculiaridades da
categoria social juventudes quilombolas, que vivem continuamente na fronteira entre
as condições de vida impostas por um projeto perverso de inclusão social e a
perspectiva de desenvolvimento via educação escolar. Sob essa ótica, acreditamos
que para eles realizarem projetos de desenvolvimentos, estes passam,
necessariamente, pela via da educação escolar. E, neste caso, cabe observar que os
mesmos experienciam em seu cotidiano vivências que constituem as culturas juvenis,
imbuídas de diferentes princípios educativos, inclusive no trabalho. Para tanto,
tomando os (as) jovens da Comunidade Negra Rural Quilombo Morrinho, localizada
no município de Poconé/MT como sujeitos sociais (PAIS, 1990), buscaremos
responder às seguintes perguntas: Quais são os modos de vida desses jovens
quilombolas? Como se tecem as culturas juvenis em suas comunidades negras
quilombolas? O estudo se vale de um viés sociológico de Educação e da Juventude,
ancorando-se na perspectiva da Sociologia da Vida Cotidiana (PAIS, 2003).
Compreendemos que, neste caso, dado a relevância da pesquisa social, optamos por
uma abordagem qualitativa, na qual cumprimos as seguintes etapas: a) análises
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bibliográficas e documentais; b) trabalho de campo por meio da coleta de dados,
utilizando instrumentos como recursos audiovisuais, a fotografia e a observação
participante, que irá articular as perguntas ao meu objetivo central e ao grupo social
que me proponho a pesquisar, juventudes quilombolas de Mato Grosso.
Palavras-chave: Juventudes quilombolas. Modos de vida. Cotidiano. Educação.
Abstract
This paper aims to present epistemological clues of this ongoing doctoral research in
the Graduate Program in Education at the Federal University of Mato Grosso. I seek
to understand the singularities and peculiarities of this social category, quilombola
youths, who live continuously, on the border between the living conditions imposed by
a perverse social inclusion project and the development perspective via school
education. From that standpoint, we believe that if they choose to run development
projects, this necessarily involves school education. And, in this case, it is worth noting
that they had experienced in their daily lives experiences that constitute youth cultures,
imbued with different educational principles, including at work. Therefore, taking the
young people from the Black Rural Community Quilombo Morrinho, located in the city
of Poconé/MT as social subjects (PAIS, 1990), we will seek to answer the following
research questions: What are these young quilombolas' ways of life? How are youth
cultures woven into their black quilombola communities? The study is designed on a
sociological bias of Education and Youth, based on the perspective of the Sociology
of Everyday Life[1] (PAIS, 2003). We understand that in this case, given the relevance
of social research, we had opted for a qualitative approach, in which we complete the
following steps: a) bibliographic and documental analyses; b) fieldwork through data
collection using instruments such as audiovisual resources, photography and
participant observation that will articulate the questions to my central objective and to
the social group that I propose to research, quilombola youths from Mato Grosso.
Keywords: Quilombola youths. Lifestyle. Daily. Education.

1. Introdução
Este trabalho apresenta reflexões metodológicas da caminhada de pesquisa
desta estudante de doutorado vivenciadas antes da atual conjuntura drasticamente
afetada pela pandemia da Covid-19 que, até o momento, já ceifou a vida de mais de
500 mil brasileiros (as), sendo a população negra, periférica e indígena, a mais
atingida. Origina-se de um artigo apresentado como comunicação oral no âmbito do
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Seminário de Educação 2019 “Cuiabá 300 anos: Debates sobre Educação, Pesquisa
e Inovação”.
A pesquisa está em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (PPGE-UFMT), vinculado ao
Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações Raciais e Educação (Nepre),
considerando o objeto modos de vida de jovens quilombolas da Comunidade Negra
Rural Quilombo Morrinho, Poconé/MT.

Esse projeto de tese traz por título

“Juventudes do quilombo Morrinho, Poconé/MT: Modos de Vidas”, se vincula ao
projeto de pesquisa denominado Educação Quilombola: Festas, Memórias e
Tradições (que atualmente se encontra em fase de finalização), com vistas a analisar
os conhecimentos nos quais têm se ancorado os processos de preparação das festas
de santo, com vistas a subsidiar a organização do currículo e do trabalho docente.
As produções científicas acerca das trajetórias de vida de jovens brasileiros
têm crescido e isso se deve, segundo a Secretaria Nacional da Juventude, ao
impulsionamento após o reconhecimento do termo “jovem” na Constituição da
República Federativa do Brasil.
Compreender as singularidades e peculiaridades dessa categoria social,
somando-se a marcadores como raça, é fundamental para entender a juventude
brasileira que, em um universo de 50 milhões de jovens (Brasil, 2013), 64,9%
corresponde a jovens negros (SILVA e BOTELHO, 2016). Os índices sociais
referentes ao acesso de estudantes negros e/ou quilombolas (18-29 anos) ao Ensino
Superior revelam sub-representações. Sendo assim, vale ressaltar que essa proposta
de estudo acompanhando as tendências citadas buscam compreender as
singularidades e as peculiaridades dessa categoria social. que somada ao marcador
de raça corresponde a 64,9% em um universo de 50 milhões de jovens brasileiros
(Brasil, 2013), ou seja jovens negros (SILVA e BOTELHO, 2016).
Outros índices referentes ao acesso de estudantes negros e/ou quilombolas
(18-29 anos) ao Ensino Superior revela sub-representações desse segmento
populacional jovem, negro e quilombola. De outro lado, a constituição hegemônica de
projetos de vida relaciona que o desenvolvimento social do jovem se dá por meio da
educação escolar. Deste modo, negros (as) e quilombolas vivem, continuamente, na
fronteira entre as condições de vida impostas por um projeto perverso de inclusão
social e a perspectiva de desenvolvimento via educação escolar.
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Sob essa ótica, acreditamos que para jovens realizarem projetos de
desenvolvimentos, estes passam, necessariamente, pela via da educação escolar. E,
neste caso, cabe observar que os mesmos experienciam em seu cotidiano vivências
que constituem as culturas juvenis, imbuídas de diferentes princípios educativos,
inclusive no trabalho. Experiências educativas que se estendem para além do olhar
estático sobre as juventudes, mas integrados aos modos de vida quilombola, nas
diferentes formas vivenciadas pelos (as) jovens da Comunidade Negra Rural
Quilombo Morrinho, localizado no município de Poconé/MT.
A definição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar
Quilombola na Educação Básica em 2012, garantiu à comunidade quilombola de todo
o Brasil o direito a uma educação escolar voltada para a valorização e o
reconhecimento de suas especificidades, tanto no que se refere ao fortalecimento
identitário em relação às suas ancestralidades, quanto às suas práticas culturais. No
entanto, ao longo da caminhada de desenvolvimento dessa pesquisa e estudos de
Costa (2009), Costa (2016), Costa (2017), nos perguntamos, no que diz respeito aos
termos curriculares, de que modo garantir a efetivação dessas Diretrizes considerando
as bases etnocêntricas e colonialistas que ainda perduram na educação? Dentre
respostas possíveis, as pesquisas são urgentes, bem como oferta de cursos de
formação continuada foram fundamentais no sentido de possibilitar melhor
compreensão sobre essa nova modalidade educacional e de seus fundamentos e,
igualmente, para propiciar melhor entendimento sobre a realidade em relação à
educação escolar nessas comunidades.
Diante deste panorama, optamos pela construção de registros, análises e
inventários dos tempos cotidianos desses jovens. Compreendemos que neste caso,
dado a relevância da pesquisa social, -a abordagem qualitativa atenderia nosso
objetivo, na qual cumprimos as seguintes etapas: a) análises bibliográficas e
documentais; b) trabalho de campo por meio da coleta de dados, utilizando
instrumentos como recursos audiovisuais, a fotografia e a observação participante que
irá articular as perguntas ao meu objetivo central e ao grupo social que me proponho
a pesquisar, juventudes quilombolas de Mato Grosso.
Por suas características analíticas e experimentais, traçaremos mapas de
trânsitos que podem compor as biografias dessas pessoas no que diz respeito aos
trânsitos pelas culturas juvenis, incluindo afeto, família, educação, trabalhos,
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religiosidades e escola, entre outros. Para tanto, tomando os (as) jovens como sujeitos
sociais (PAIS, 1990), buscaremos responder à seguinte pergunta de pesquisa:
Considerando o sistema e os atores sociais, a história e o processo de tessituras e
redes cotidianas que envolvem as transformações sociais, o objetivo e o subjetivo na
percepção do real, como se constitui os modos de vida de jovens em uma comunidade
negra rural quilombola em Mato Grosso? Esta pesquisa ancora-se na perspectiva da
Sociologia da Vida Cotidiana (PAIS, 2003). Para esse autor, o cotidiano não é uma
parcela isolável do social e a define como uma rota de conhecimento. Ele a define
como uma rota de conhecimento que se diferencia das outras sociologias, não pelas
realidades que privilegia, nem pelo que se diz, mas pelo próprio dizer. Sua alma é
então a maneira como interroga os fatos, ditos cotidianos e os revela.
Portanto, é de nosso interesse refletir sobre as tessituras elaboradas através
das juventudes quilombolas por meio de tramas do cotidiano, de simbolismos
possíveis de se observar por meio da construção de um olhar sobre o que não é dito,
mas implícito nas relações entre os indivíduos dessas comunidades numa perspectiva
de estudos descolonizadores. Uma proposta que inclui, necessariamente, uma aposta
metodológica que dialoga e cria através do pensamento descolonial, propondo que,
para se dialogar com jovens, especialmente no campo da Educação, é preciso antes,
conhecer e reconhecer a construção de um conhecimento outro, considerando,
portanto, diferentes e diversos tipos de conhecimentos, não apenas daqueles
validados pela ciência etnocêntrica.

2. Trajetória rumo ao objeto
O interesse pelas temáticas juventude e questões raciais surge de incômodos
manifestos no período de minha juventude. O modo como “fabriquei” minha vida a
partir de situações juvenis em um cenário de invisibilidades, especialmente, no que
diz respeito à um quadro estrutural de educação e trabalho e minhas trajetórias
escolares e não escolares, também de ócios em torno do enfrentamento do racismo
que me incomodaram como professora e a partir de experiências com gestão e
elaboração de projetos para Promoção da Igualdade Racial voltados às juventudes no
norte e médio norte de Mato Grosso. Aproximo-me da temática quilombola durante a
participação como colaboradora do curso de “Formação de Professores das
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Comunidades Remanescentes de Quilombo”, ofertado pelo NEPRE, núcleo da qual
sou integrante. Em 7 de agosto de 2014, foi desenvolvida com os professores (as)
aula de campo exploratória na Comunidade Negra Rural Quilombo Morrinho que fica
em Poconé/MT.Na ocasião, enquanto responsável pela realização de registros
através de filmagens e fotografias, observei a presença de jovens em todos os
espaços da comunidade, bem como as narrativas de adultos que se preocupavam
com a vida escolar destes que viviam entre a esperança e os percalços, sendo este
último marcado por greves e distanciamentos entre escola e comunidade - postura
omissa da gestão municipal e estadual- transportes e estradas de péssima qualidade,
entre outros.
Entre 2014 e 2016, durante o estudo de mestrado em Educação, nos
debruçamos sobre uma discussão acerca da juventude negra quilombola do estado
de Mato Grosso e as políticas públicas para essa população, procuramos
compreender como se constituíram os processos que possibilitaram a construção
desta rede significativa de relações socioculturais, políticas e econômicas
quilombolas, também procurei identificar e expor como Mato Grosso entra neste
cenário. A pesquisa fora realizada na Comunidade Negra Rural Quilombo Morrinho
(Poconé/MT). A nosso ver, as declarações desta trajetória são pertinentes para
compreendermos o lugar e quem fala nas pesquisas que, imbuídas de um processo
ético e composto pelo devido rigor metodológico, propicia identificar e interpretar as
dimensões que entram em jogo nas pesquisas sobre relações raciais e educação
(SANTOS, 2016).
A caminhada pela aprovação do Programa de Inclusão de Estudantes
Quilombolas (PROINQ) na UFMT entre 2013 e 2016, revelou como estamos longe da
reparação das discriminações raciais e imersos em inverdades e dilemas biológicos
sobre o outro que estão enraizados em forma de racismo estrutural em todas as
esferas da sociedade. Para além disso, a experiência como pesquisadora,
coordenadora do movimento social negro Coletivo Negro Universitário UFMT e
integrante do Conselho de Políticas de Ação Afirmativa da UFMT, trouxe à tona as
condições juvenis de um segmento populacional negro que sempre procurou meios
de ultrapassar as barreiras e dificuldades que o impossibilitou de exercer sua
cidadania plenamente.
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Tais experiências me incomodam, no âmbito da academia, a partir de
questões e temas a respeito dos currículos e das universidades que são colonizadas.
Minhas vivências como pesquisadora, preta, militante, caminham no sentido de
participar do movimento de descolonização da academia, pensando, especificamente,
a formação de profissionais, sejam ou não das licenciaturas. De onde parto e
enquanto integrante do NEPRE/UFMT, vejo que é possível essa caminhada, pois sou
acolhida e me vejo sendo estimulada a fazer, a partir do meu incômodo com a
colonização epistêmica.
Desse ponto de vista, realizar experiências teórico-metodológicas constitui
como uma (des)construção e reelaboração artesanal da minha identidade e prática
constante de valorização das pluralidades e conhecimentos da população negra. E ao
tratar dessa trajetória rumo ao meu objeto, recordo-me de uma discussão facilitada
durante um dos momentos do grupo de estudos em torno das teorias sociais e nosso
papel - grupos de menor representação política - na produção científica a partir do
texto de Connell (2012) que diz:

Na produção contemporânea de conhecimento, tal como vista em
universidades, o processo de trabalho intelectual como um todo
envolve a coleta de dados, o processamento teórico desses dados e
a disseminação e aplicação dos resultados. Isso tudo pode ser feito
por apenas uma pessoa, e uma forma "artesanal" de organizar o
processo de trabalho realmente existe nas disciplinas universitárias
(Tancred-Sheriff, 1985). Mas, na maioria dos campos de saber, há
uma força de trabalho maior e mais complexa, e uma detalhada
divisão social de trabalho relacionada à produção de conhecimento.
Há tarefas organizativas e gerenciais nessa divisão do trabalho, as
quais são realizadas (no nível estratégico) pela teoria (CONNEL, 2012,
p. 09).

O estudo de mestrado e minha inserção nesse grupo de pesquisa compõem
sucessivas buscas para descolonizar a educação formal. Tais tentativas já estão
presentes na história dos movimentos sociais brasileiros há um bom tempo e que
reivindicam e conquistam formas distintas de educação que correspondem às suas
especificidades.
A construção e o diálogo descolonial fazem parte das experiências da
população negra no Brasil. Considerando a luta histórica dos movimentos quilombolas
(Leite (2000), Lara (1996), Bandeira (1979), Gomes e Reis (1996), Fiabani (2008 e
2012) e Domingos e Gomes (2013), Volpato (1996), Brazil (2009), Silva (2014), Silva
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(2001), verificamos que esses carregam consigo a resistência contra a
subalternização e que irá se refletir no campo da educação no que diz respeito à
produção de diversos conhecimentos e à afirmação de um legado histórico-cultural
para a sociedade. As Diretrizes Curriculares para Educação Escolar Quilombola
apontam para o reconhecimento das experiências na formação dos sujeitos
remanescentes de quilombos, portanto, torna-se relevante, também, que a Educação
entenda esse aspecto para a formação daqueles que se identificam e se reconhecem
como jovens quilombolas.
No âmbito da academia, me vejo como agente de um movimento que procura
pensar epistemologias que incluem e revelam pluralidades, ou seja, participo do
desafio de pensar sobre a descolonização do conhecimento, o que parece ser o
mesmo de poder falar sobre jovens quilombolas, produtores de conhecimentos e que,
raramente, se procura descobrir suas socializações e construções, perspectivas e
condições, seus quadros de vida, seus traços, seus modos de vida. O nosso objetivo
é que tais esforços se reflitam no campo educacional, a fim de que práticas educativas
quilombolas

descoloniais

possam

desconstruir

aquilo

que

vemos

com

o

etnocentrismo, a verticalidade reafirmando uma determinada cultura e que considere
os processos de vivências desse segmento juvenil que constitui a sociedade
brasileira.
Na condição de colonizados, a anulação e desqualificação do conhecimento
dos povos subjugados, segundo Carneiro (2005), não é o único prejuízo de uma
escolha epistemológica etnocentrada, para a autora:
[...] um processo persistente de produção da indigência cultural: pela
negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela
produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos
de deslegitimação do negro como portador e produtor de
conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela
carência material e/ou pelo comprometimento da auto-estima pelos
processos de discriminação correntes no processo educativo.
(CARNEIRO, 2005, p. 97)

Tal desqualificação se dá individual e coletivamente em torno de como se
aprende e da própria capacidade de produção de conhecimento das pessoas negras.
A homogeneidade de jovens negros e ausência de implementação das políticas
públicas para esse segmento, é resultante de um processo epistemicida. O sequestro
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de seus conhecimentos ou a não legitimação dos mesmos, os destituem de razão.
Carneiro (2005) alega que:
O epistemicídio e, para além da anulação e desqualificação do
conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de
produção da indigência cultural: pela negação ao acesso à educação,
sobretudo de qualidade; pela produção da interiorização intelectual;
pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como
portador e produtor de conhecimento e de rebaixamento da
capacidade cognitiva pela carência material e/ ou pelo
comprometimento da autoestima pelos processos de discriminação
correntes no processo educativo (CARNEIRO, 2005, p. 97).

Entendo que, tanto as escolas, como as universidades, apresentam-se como
locais estratégicos para que se crie articulações com os movimentos sociais, com a
sociedade civil, com as juventudes, a fim de descolonizar para valorizar e conhecer
pensadores (as) negros (as) dentro e fora desse espaço acadêmico. Isso vai se dar,
por exemplo, através de ações pedagógicas nas universidades brasileiras que, com o
ingresso, em maior número, de pessoas negras e indígenas nesses espaços, é visível
e desafiadora, mas, também, potente arma de transformação das desigualdades
raciais, o dever de que estejamos contemplados (as) através de um currículo que
conheça nossas realidades distintas e nos reconheça, ofertando abordagens
inclusivas e que estejam conectadas às vivências plurais dos (as) estudantes.
Em um dos capítulos dessa tese será feita a contextualização teórica dos
temas e conceitos aqui implicados. No que trata da metodologia, evidencia-se dilemas
conceituais meus, pois, enquanto pesquisadora, diante de diversas alternativas
teórico-reflexivas, realizo as escolhas dos conceitos aqui implicados. A tematização
do cotidiano exige a busca por definições que fujam ao conceito amplamente utilizado
pelo senso comum. Minhas escolhas partem de pontos de observação do cotidiano
para olhar jovens quilombolas e como inventam, experienciam e constroem os modos
de vida identificados. Estão aqui implicadas escolhas e metodologias que me dão
possibilidades de conhecer e compreender os processos de vivências, ou seja, as
ferramentas e os modos de aprender e produzir, encontrados nessas manifestações
culturais e cotidianas afrodiaspóricas. O que chamamos de redes cotidianas e modos
de vida, envolve motivações, emoções, projetos de vida, trabalho, processos de
identificações culturais, usos de seus tempos e revelará o trânsito de uma cultura
juvenil que ocorre naquela comunidade quilombola, formado por esses processos
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educativos que transitam por escola, família, amizades, religiosidades, esportes, entre
outros.
Assim, considerando as dimensões necessárias para interpretação dos
modos de vida, esta pesquisa procurará descrever e compreender a constituição dos
modos de vida de jovens quilombolas de Mato Grosso a partir de questões/temas que
se colocam pertinentes às redes cotidianas.

3. Considerações finais

Ao longo deste artigo apresentamos uma breve visualização da constituição
do meu objeto de pesquisa, cuja tessitura é fundamental na tese, uma tessitura
epistêmica.
O momento atual em que o mundo todo tem enfrentado a pandemia do novo
coronavírus e suas drásticas consequências materializadas em toda as esferas da
sociedade, na universidade as consequências se manifestam rompendo com a
continuidade das aulas presenciais, atividades de extensão e demais ações
realizadas pelos estudantes, docentes, servidores e técnicos da comunidade
acadêmica, fazendo com que encontrem-se outros métodos para dar continuidade
nas atividades acadêmicas. A pandemia causada pela propagação da COVID-19
escancarou o racismo estrutural na sociedade brasileira, marcada pela desigualdade
social já existente, acentuando as opressões à população negra, esta que
historicamente encontra-se em situação de vulnerabilidade neste país, com direitos
políticos, sociais e econômicos cerceados.
A proposta de descolonizar o currículo se assenta nos conhecimentos
culturais e necessidade de nova contextualização curricular ancorada na diversidade
de conhecimentos identificados nas comunidades quilombolas. A pesquisa,
metodologicamente orientada pela observação do cotidiano propõe, pretende refletir
na construção e o desenvolvimento de currículos não universais, buscando possibilitar
equidade curricular e social, em contextos como este que se caracterizam por
históricas marginalizações ao povo quilombola.
O diálogo entre o projeto descolonial e os sujeitos jovens quilombolas propõe
o combate a subalternização epistêmica que se dá na medida em que descortina
como se dá a compreensão dessas apropriações e vivências das juventudes
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quilombolas na condição da colonialidade e legitima as suas produções materiais e
imateriais.
Meu intuito é refletir sobre as categorias objetivas e subjetivas das
experiências adquiridas nas diversas relações sociais estabelecidas na vida dos
jovens quilombolas. As incursões em campo têm revelado que juventude é mais que
uma palavra (BOURDIEU, 1983).
É exatamente esta a perspectiva de construção do conhecimento científico
pela Sociologia da Vida Cotidiana. Trata-se de uma preocupação com os materiais
coletados por meio da realidade estudada que colabora nas escolhas para o
desenvolvimento da pesquisa, “Assim, A lógica de descoberta que caracteriza a
sociologia do quotidiano afasta-se da lógica do preestabelecido, que condena os
percursos de pesquisa a uma viagem programada” (PAIS, 2015, p. 19).
Quero dizer com isso que o trabalho de campo se torna o eixo central na
criação de hipóteses e de teorias explicativas sobre a realidade. As culturas juvenis
vêm se constituindo na própria superfície da contemporaneidade, produzindo
significativas mudanças não somente nos sujeitos, mas também nas próprias
instituições responsáveis por sua formação, a exemplo da escola.
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HOMENAGEM E AGRADECIMENTO AO PROFESSOR GLAUBER LOBATO

O presente texto será uma singela homenagem ao Professor Glauber de Araujo
Barroco Lobato.
Glauber chegou a equipe da Revista MultiAtual ainda no início desse jovem
periódico. Criado em maio de 2020, ele junta-se a equipe em outubro, como Revisor
e Editor Adjunto. O seu grande diferencial era estar sempre a frente, não ficar restrito
às suas funções, que por sinal já eram muito complexas. Apresentava novos projetos,
novas ideias, incentivava novos trabalhos, participava de tudo.
O Professor Glauber publicou vários trabalhos no periódico, fazia uma
divulgação impecável do nossa trabalho. Enfim, ele jamais deixava qualquer pessoa
desistir. Inclusive, o primeiro trabalho dessa edição é justamente dele. Mas não parava
por aí. Incentivou a Revista MultiAtual sim, mas participou também ativamente da
implantação da Editora MultiAtual, dando apoio total em todo o processo, além de ser
responsável por organizar uma obra de grande sucesso: “Educação e as Relações
Étnico-Raciais”.
Posso falar que o apoio constante e as ideias inovadoras do Professor Glauber
Lobato foi fundamental para o desenvolvimento constante de todas as publicações do
Grupo MultiAtual Educacional.
A tristeza para todos nós foi saber da sua morte tão prematura no final do mês
de maio. Uma perda irreparável, sem palavras para explicar. A Revista e a Editora
MultiAtual e todo o Grupo perde não só um excelente e ativo colaborador, mas um
grande e incrível amigo.
Apenas para se ter ideia da sua constante atividade, nos deixa um artigo inédito
pulicado nessa edição, um e-book a ser lançado pela editora, bem como uma sinopse
de outro e-book que iniciamos recentemente. Glauber era sinônimo de presença.
Enfim, seria necessário escrever uma revista inteira para explicar tudo de bom
que o Professor Glauber Lobato fez por nós. Particularmente também falo um pouco:
ele me ajudou de uma forma fenomenal no impacto da instituição para o Brasil.
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A tristeza é enorme, não tem tamanho. Escrever esse pequeno texto foi uma
dificuldade de tamanho inexplicável. Glauber nos deixa, mas estará sempre presente
em nossos corações. Será sempre lembrado por tantas coisas boas que fez por nós.
Eu, em nome da Revista MultiAtual, da Editora MultiAtual e de todo o Grupo
MultiAtual Educacional, deixo os meus sinceros agradecimentos ao Professor Glauber
de Araujo Barroco Lobato.
Muitíssimo obrigado, de coração por tudo que fez pela Educação, Ciência e
Pesquisa.
O seu legado será preservado por nós, o seu nome fica escrito na História!

Jader Luís da Silveira
Diretor Grupo MultiAtual Educacional

330

Educação e as Relações Étnico-Raciais – Volume 2 – Glauber Lobato

ISBN 978-65-995169-1-7

Editora
MultiAtual

