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APRESENTAÇÃO 

 

O VIII Seminário Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais Brasileiras: Diante 

de novos desafios, foi uma realização do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFES. 

Ocorreu entre os dias 18 à 20 de outubro de 2016 na Universidade Federal do Espírito 

Santo (Ufes), sob a coordenação das professoras Drª Patrícia Rufino e Leonor Araújo, 

com apoio dos Programas de pós-graduação PPGE (Educação) PPGA (Artes), PPGCSO 

(Ciências Sociais). O evento contou com fomento dos Programas de Extensão em 

atividade: Jongos e Caxambus: Memórias de Mestres e Patrimônio cultural Afro-

brasileiro (PROEX/UFES). Programa realizado com o apoio do PROEXT-MEC/SESu, 

coordenado pela professora Aissa Guimarães abrilhantando as atividades com 

destaque para Mesa Redonda: Comunidades Tradicionais, Educação quilombola, 

Etnomusicalidade e Memorial de Mestres e com o Programa Africanidades: 

Identidades, Religiosidades e Patrimônio Cultural, coordenado pela professora Cleyde 

Amorim – CE e Osvaldo Martins Oliveira. O evento foi desenvolvido com a participação 
 

e divulgação do Programa de Extensão Afro-diáspora ancorado na Pró-Reitoria de 

Extensão por meio do PIBEX. O VIII Seminário foi um espaço de difusão em que os 

temas centrais versaram sobre necessidade de políticas para as populações negras, 

enfocando: a necessidade de políticas para os grupos reconhecidos pelo Patrimônio 

Imaterial dos Jongos e Caxambus no Espírito Santo, por uma Nova Política sobre 

Drogas, lançamento do INNPD-Iniciativa Negra Por uma Nova Politica sobre Drogas – 
 

INNPD, além da socialização de vários temas de pesquisa difundidos por pesquisadores 

sobre as temáticas raciais. Foram apresentados vinte e três (23) trabalhos que estão 

reunidos nesta publicação. As pesquisas foram apresentadas nos grupos temáticos: 

Conteúdos da lei sobre o ensino da história e cultura africana e afrodescendente; 

Politicas de Ações Afirmativas; Corporeidades, Religiosidades, Territorialidades; 

Histórias, Culturas/Saberes e Educação escolar Quilombolas; Mídias, Movimentos 

Sociais, Etnomusicalidades; Projetos Interdisciplinares. A conferência de abertura foi 

realizada pelo Prof. Dr. Dagoberto José Fonseca – UNESP – SP e ainda recebemos as 

visitas do Babalawô Márcio Alexandre Obeate Ifairawo Coordenador de Comunicação 

do INNPD - Autor do Mapa de Intolerância Religiosa no Brasil, Jornalista. Contamos 

com a participação de Viviane Ferreira da Cruz, especialista em Cinema Negro, dos  
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Mestres Haroldo Rosa Roney Rosa Silva mestres de Caxambu da família Rosa de Muqui, 

e na mesa de Mídias e Construção das Identidades Negras, recebemos o pesquisador 

Prof. Dr. Roberto Borges (CEFET/RJ). O encerramento das atividades ficou ao encargo 

da pesquisadora Deise Benedito, advogada, especialista em relações étnico-raciais e 

gênero e atualmente perita do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à 

Tortura do Ministério da Justiça. Deise encerrou as atividades com a palestra: 

Preservação e Combate à Tortura e uma nova política sobre drogas. O VIII Seminário 

do NEAB cumpriu uma tarefa importante na difusão de trabalhos acadêmicos e 

pesquisas, apresentando à comunidade acadêmica o desenvolvimento de pesquisas no 

campo da educação étnico-racial necessária para formação humana. 

 
 

Coordenação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Ufes 
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A UTILIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA AFROETNOMATEMÁTICA COM O 
JOGO MANCALA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Elcielle Bonomo Rocha Machado
1 

Naidhila Krauser Santana
2 

Caique de Oliveira Miranda
3 

Carlos Luís Pereira
4 

 
Resumo: O presente trabalho teve por objetivo analisar, expor e descrever o jogo 
Mancala que pode ser uma ferramenta didática em matemática e outras disciplinas. A 
inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira é obrigatória nos níveis educacionais 
Fundamental e Médio, conforme a Lei nº10.639/03 de 09/01/2003. Justificamos o 
trabalho por estarmos na região nordeste do ES, uma região com várias comunidades 
remanescentes quilombolas e não notamos a presença de propostas pedagógicas em 
Matemática que contemplem a lei supracitada. O problema discutido nesta pesquisa é: 
―Como realizar um planejamento eficiente usando Mancala com a inserção da cultura 
Afro-Brasileira em aulas de Matemática?‖. A metodologia utilizada foi pesquisa 
bibliográfica. Como resultado, observamos que Mancala é um recurso pedagógico 
aplicado à afroetnomatemática. Concluiu-se que o jogo Mancala pode ser trabalhado 
interdisciplinarmente e proporciona a multiculturalidade de saberes. 

 

Palavras-chave: Afroetnomatemática; Mancala; Educação Matemática. 
 
 

Abstract: This study aimed to analyze, explain and describe the Mancala game that can 
be a teaching tool in mathematics and other disciplines. The inclusion of History and 
Afro-Brazilian Culture is compulsory in educational levels Primary and Secondary, as 
the Law nº10.639 / 03 of 09/01/2003. We justify the work to be in the northeast of the 
ES region, a region with several quilombo remnants communities and not noticed the 
presence of educational proposals in mathematics that include the above law. The 
problem discussed in this research is: "How to perform efficient planning using 
Mancala with the inclusion of Afro-Brazilian culture in Mathematics lessons?". The 
methodology used was literature. As a result, we observed that Mancala is a 
pedagogical resource applied to the afroethnomathematics. It was concluded that the 
Mancala game can be worked across disciplines and provides the multiculturalism of 
knowledge. 

 

Keywords: Afroetnomatemática; Mancala; Mathematics Education.  
 
 
 
 
 

 
1 Licencianda em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo - campus de São Mateus 
(UFES/CEUNES), São Mateus (ES), Brasil. E-mail: elcielle@hotmail.com.  2 Licencianda em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo - campus de São Mateus 
(UFES/CEUNES), São Mateus (ES), Brasil. E-mail: nai_krauser@hotmail.com.  3 Licenciando em Matemática pela Universidade Federal do Espírito Santo - campus de São Mateus 
(UFES/CEUNES), São Mateus (ES), Brasil. E-mail:caique-nv97@hotmail.com.  4 Professor de Licenciatura na Universidade Federal do Espírito Santo - campus de São Mateus 
(UFES/CEUNES), São Mateus (ES), Brasil. E-mail: carlosluispereira_331@hotmail.com. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira é obrigatória nos níveis educacionais 

Fundamental e Médio no Brasil, conforme a lei 10.639/03 de 09/01/2013. Segundo 

VIEIRA (2008) em entrevista a D‘Ambrósio a ―etnomatemática [...] leva em 

consideração os fatos e conhecimentos que fazem parte do ambiente cultural no qual a 

criança vive.‖ Sugerimos a aplicação do jogo Mancala com vistas a promover a 

―afroetnomatemática‖ nas escolas brasileiras. 

 
 

Justificamos a pesquisa por estarmos situados no nordeste do Espírito Santo, na cidade 

de São Mateus-ES-Brasil, com grande quantidade de negros e afrodescentes, uma região 

rica em cultura afro, com várias comunidades remanescentes quilombolas. Apesar, não 

notamos a presença de propostas pedagógicas que contemplem a lei 10.639/03 nas 

escolas públicas. 
 

O conteúdo programático [...] 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. 
(BRASIL, 2003). 

 
 

A Lei 10.639/03 torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas 

escolas em todas as escolas de educação básica no Brasil. Com exceção do dia 20 de 

Novembro, onde as escolas comemoram o dia da Consciência Negra, não se nota uma 

atenção especial ao tema. O Mancala pode ser uma rica ferramenta didática na busca 

pelo resgate e inserção da cultura afro no cotidiano escolar em matemática. 

 
 

Os problemas que discutiremos nesta pesquisa são: 
 

 ―Como realizar um planejamento eficiente usando o Mancala com a inserção da 

cultura Afro-Brasileira no currículo escolar da disciplina de Matemática?‖.


 ―Quais conceitos matemáticos estão envolvidos no jogo Mancala?‖
 

 

A metodologia adotada foi uma pesquisa bibliográfica em fontes originais no museu de 

Arqueologia e Paleontologia na Universidade de Wateloo, situada em Ontário, Canadá, 

disponível online. A Universidade fornece gratuitamente o acesso a um acervo de jogos 

gratuitamente. Encontramos o Mancala, classificado como jogos antigos e históricos. 

Pudemos, então, acessar livremente as raízes antropológicas do jogo Mancala descritas 
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pelo pesquisador Culim em 1894. A página do museu está no idioma inglês então foi 

utilizada uma tradução dos transcritos originais. Durante a pesquisa foram consultadas 

outras fontes que versam sobre etnomatemática, especialmente as contribuições do 

pesquisador Ubiratan D‘Ambrósio, pesquisamos também em acervos acadêmicos, 

revistas, livros e sites sobre o jogo. 

 
 

2. ETNOMATEMÁTICA 
 

 

D‘Ambrosio (2011, p. 27) define conceito: ―Etnomatemática é um programa de 

pesquisa em história e filosofia da matemática, com óbvias implicações pedagógicas.‖. 

Segundo Ismael (2001 p. 28), White Wilder, Luquet Fettweis e Raum podem ser 

considerados como precursores da etnomatemática à Ubiratan D‘Ambrosio. 

 
 

A etnomatemática considera que a matemática se deriva do social e o meio na qual a 

sociedade está inserida. Considera que os conhecimentos matemáticos sejam 

selecionados baseando-se no construtivismo social, nas interpretações da sociedade na 

qual o indivíduo está inserido. De acordo com D‘Ambrosio (2011), a etnomatemática 

atua em várias dimensões: 
 

 Dimensão conceitual,


 Dimensão histórica,


 Dimensão cognitiva,


 Desafios do cotidiano,


 Dimensão epistemológica,


 Dimensão política e


 Dimensão educacional.
 

 

Na dimensão educacional (p. 43), é salientado que não se trata de ignorar nem de 

rejeitar as contribuições da civilização europeia e americana, mas trata-se de incorporar 

outros valores numa ―ética de respeito, solidariedade e cooperação‖. 

 
 

Na escola brasileira é emergente que tenham incluídos nos currículos escolares 

propostas que visam a inclusão dos conhecimentos indígenas, afro-brasileiros e das 

pessoas do campo. A escola atual ignora as diferenças peculiares dos alunos, o que 
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acaba proporcionando uma proposta de ensino discriminatória, monocultural, branca e 

elitista. 
 

A escola, por sua vez, ignora estas diferenças sócio-culturais, selecionando e 
privilegiando em sua teoria e prática as manifestações e os valores culturais das 
classes dominantes. Com essa atitude, a escola favorece aquelas crianças e 
jovens que já dominam este aparato cultural. Desta forma a escola, para este 
sujeito, é considerada uma continuidade da família e da sua prática social, 
enquanto os filhos das classes trabalhadoras precisam assimilar a concepção de 
mundo dominante. (STIVAL & FORTUNATO, 2008, p. 103) 

 
 

As práticas de ensino escolar precisam fazer parte do cotidiano na qual os estudantes se 

situam e levar em consideração seus aparatos construídos e constituídos historicamente 

com o tempo e em seu âmbito familiar e social. As práticas de ensino devem levar o 

estudante a ter força para se empoderar, ou seja, adquirir poder e associar a dignidade 

com a valorização dos conhecimentos históricos adquiridos como conhecimentos 

válidos e relevantes para sua vida cotidiana. 

 
 

O problema que observamos é que os conhecimentos repassados como válidos e que se 

perpetuam na sociedade brasileira são baseados em conceitos eurocêntricos. Eles só 

aceitam como legítimos e incorporados ao currículo escolar os conhecimentos dos 

brancos, considerados por Bourdieu como a classe dominante. Outras culturas e saberes 

são considerados pelo mesmo autor como dominados, seus conhecimentos são 

ignorados e menosprezados, o que torna o currículo escolar brasileiro elitista, 

discriminatório, preconceituoso e estereotipado. 

 
 

Um planejamento eficiente deve analisar o conhecimento da vivência que o estudante e 

o grupo social na qual pertença, para que haja um empoderamento de sua cultura. Isto 

deveria ser valorizado e as raízes dos alunos resgatadas para a busca de uma 

identificação do conteúdo apresentado com a sua vida e então ele poderia se sentir 

pertencente ao novo currículo escolar proposto. 

 
 

3. AFROETNOMATEMÁTICA 
 

 

Segundo Cunha Júnior (2005): 
 

 
A afroetnomatemática se inicia no Brasil pela elaboração de praticas 
pedagógicas do Movimento Negro, em tentativas de melhoria do ensino e do 
aprendizado da matemática nas comunidades de remanescentes de quilombo  
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e nas áreas urbanas cuja população é majoritária de descendentes de 
africanos denominadas de populações negras. Esta afroetnomatemática tem 
uma ampliação pelo estudo da historia africana e pela elaboração de 
repertórios de evidência matemática encontrados nas diversas culturas 
africanas. Este estudo da historia da matemática no continente africano 
trabalha com evidências de conhecimento matemático contidas nos 
conhecimentos religiosos africanos, nos mitos populares, nas construções, 
nas artes, nas danças, nos jogos, na astronomia e na matemática propriamente 
dita realizada nos continente africano. 

 
 

Denominamos, então, afroetnomatemática a um currículo de matemática escolar novo 

focado em inserir especificamente a história e cultura da África e Afro-brasileira no 

currículo escolar de matemática na Educação Básica das escolas brasileiras. 

 
 

A afroetnomatemática é uma forma de assegurar uma educação livre de preconceitos e 

estereótipos que é fortemente difundida pelas classes dominantes no Brasil que divulga 

e como sendo a África e cultura afro-brasileira importante representante de áreas como 

culinária, esportes e religiosidade. É muito importante difundir nas instituições de 

ensino como foram importantes as contribuições do negro também nas ciências e 

matemática. Integrando ao currículo e transmitindo a comunidade escolar o 

conhecimento em Matemática Africana. 

 
 

A importância em se propagar os conhecimentos e contribuições do negro nas ciências, 

age na formação da identidade do estudante. Segundo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Básica: 
 

A demanda por reparações visa a que o Estado e a sociedade tomem medidas 
para ressarcir os descendentes de africanos negros, dos danos psicológicos, 
materiais, sociais, políticos e educacionais sofridos sob o regime escravista, 
bem como em virtude das políticas explícitas ou tácitas de branqueamento da 
população, de manutenção de privilégios exclusivos para grupos com poder 
de governar e de influir na formulação de políticas, no pós -abolição. Visa 
também a que tais medidas se concretizem em iniciativas de combate ao 
racismo e a toda sorte de discriminações. (BRASIL, 2013, p. 133) 

 
 

Nosso país tem mais da metade da população negra e viveu quase 400 anos de 

escravidão, então consideramos como emergente o empoderamento e a consolidação 

das leis que visam reparar os danos materiais, psicológicos sociais e políticos sofridos 

pela população negra no Brasil em virtude da tentativa de branqueamento da população 

tanto por meio de práticas abusivas quanto por meio do currículo branco que não 

legitima as contribuições dos africanos em matemática. 
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4. ORIGEM E HISTÓRIA DO MANCALA 

 

 

Sugerimos a inserção do jogo Mancala na Educação Básica em Matemática, visto sua 

importância e nos diversos conceitos matemáticos envolvidos com o seu jogar. 

 
 

A palavra Mancala tem origem árabe e significa ―Jogo de Transferência‖ ou ―Jogo de 

Semeadura‖. Mancala é uma designação genérica para jogos de tabuleiro que visam 

fazer semeadura nas suas plantações e nas plantações dos seus adversários. Tem origem 

na colheita e no plantio de sementes. Existem fortes influências filosóficas e 

antropológicas incluídas na essência dos mancalas. É uma família de cerca de 200 jogos 

diferentes que baseiam-se em estratégia, raciocínio lógico e matemático. 

 
 

O jogo originou-se aproximadamente no ano 2000 a.C. na África, e foi difundido para o 

continente asiático também na antiguidade. O jogo foi praticado pelos ancestrais que 

habitavam a África e Ásia no passado; foi ensinado de gerações em gerações e perdura 

até hoje. Durante a difusão do Mancala, o jogo foi se ramificando e dando origem aos 

diversos jogos de tabuleiro que temos hoje, inclusive deu origem ao Jogo de Damas e 

Xadrez, muito populares no Brasil. 

 
 

De acordo com Culin (1894), o Mancala pode ser considerado o Jogo Nacional 

Africano, pois está inserido em vários países africanos e tem muitas vertentes. Ele já era 

o entretenimento favorito dos negros do assentamento francês de Benin, na costa oeste 

da África na chamada aldeia Dahomey no século XIX. 

 
 

Na Ásia, era jogado especialmente por mulheres e crianças. Mancalas são proibidos 

pelos muçulmanos. Na África eram jogados por homens e as versões de Mancala 

tinham regras mais complexas, inclusive mais complexas que o xadrez, pois no xadrez 

são permitidos apenas dois jogadores e cada jogador tem apenas uma chance de jogada. 

Em uma das vertentes do Mancala é permitido que um único jogador faça várias 

jogadas simultâneas, ou seja, não há uma certa previsibilidade para o próximo jogador. 

 
 

Cada versão do Mancala possui suas regras e especificidades. Estaremos expondo neste 

trabalho as vertentes do jogo Mancala Kpo e Mancala Calah. 
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4.1. EXPOSIÇÃO DO MANCALA 
 

 

O jogo apresenta-se em um tabuleiro feito originalmente em rochas, madeira, barro ou 

em buracos no próprio chão. As cavidades do Mancala são denominadas de acordo com 

sua origem. Para as jogadas eram usadas sementes, pedrinhas, pedaços de cerâmica, 

peças de marfim ou outro material, dependendo do local onde se jogava. Também foi 

jogado pela realeza com tabuleiros incrustados com marfim, pedras preciosas e ouro. 

 
 

O tabuleiro, em geral, é composto por duas fileiras com cavidades que representam o 

seu campo/plantação e o campo/plantação do seu vizinho (adversário). Inicialmente os 

jogadores tem a mesma quantidade de peças. Dependendo da origem, as cavidades 

variam em número de seis cavidades até sessenta. No jogo observado por Culim (1984) 

com sessenta cavidades, haviam 10 homens jogando. 

 
 

Nas cavidades do jogo são dispostas as peças/sementes. No jogo tradicional, é decidido 

qual jogador irá iniciar a partida, em seguida, ele escolhe uma cavidade e pega todas as 

sementes. Com as sementes em mão são feitas as ―semeaduras‖. A semeadura é feita da 

seguinte maneira: seguindo o sentido anti-horário é colocada uma semente em cada 

cavidade, uma a uma, seguindo a cavidade anterior à escolhida para iniciar a jogada. 

Cada cavidade recebe, então, uma sementinha e por aí segue o próximo jogador. O 

próximo jogador escolhe uma cavidade dentre as suas disponíveis para iniciar a sua 

jogada e vai fazendo a semeadura do mesmo modo. É importante calcular onde irá cair 

a última semente, pois, dependendo do local que ela cair terá benefício para o seu 

jogador, o que inclui pegar as peças que estiverem na cavidade frontal a última peça 

jogada, jogar outra uma vez ou outro benefício. 

 
 

Semeia-se o seu campo e o campo do seu adversário também, o que mostra um elevado 

grau de solidariedade entre os criadores do jogo. A essência filosófica dos Mancalas é a 

mesma, o que difere são as regras que seguem a determinação de suas características 

históricas e culturais. Não se deve esquecer que o Mancala é jogado para saber quem é 

o melhor jogador, nunca para ganhar dinheiro ou receber benefícios financeiros. Este é 

um fato muito recriminado pela natureza filosófica do jogo Mancala. 
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4.1.1. Mancala Kpo 
 

 

Culim (1894) relata que embaixo das árvores em uma aldeia africana foi observado pelo 

pesquisador Bent que dez homens estavam em um tipo de entretenimento que consistia 

em um jogo com 60 cavidades no chão, dispostos em fileiras. Cada homem tinha uma 

vez para jogar e retiravam pedaços de cerâmica ou de pedra das cavidades. Inicialmente 

ele não conseguiu identificar a lógica do jogo, e observou o procedimento do jogo por 

dezenas de vezes sem entender do que tratava. 

 
 

O jogo observado chamava-se Kpo provavelmente pelo som que as pedrinhas faziam ao 

cair nas cavidades. O Príncipe Momolu Massaquoi descreveu para o pesquisador Culim 

(1894) como eles realizavam as jogadas na tribo Vei, onde seu pai era o rei. 

 
 

Em Vei, o jogo era jogado pela realeza em placas muito caras. No tabuleiro haviam 

doze cavidades em duas fileiras distintas com duas grandes cavidades nas extremidades. 

Os tabuleiros reais eram ornamentados com ouro e as peças/sementes eram de marfim. 

Contou que os tabuleiros de Kpo custavam na época o equivalente a 20 escravos. As 

cavidades dos tabuleiros Kpo de Vei eram chamadas de Kpo Sing ou Kpo Kungo. O 

jogo foi se popularizando e sendo jogado nas aldeias geralmente com feijão ou 

azeitonas. As pecinhas do jogo eram chamadas de kpo Kunje,Kunje que significa 

―semente‖. O príncipe Momolu e outros viajantes africanos com a qual Culim (1894) 

teve contato relatou como sendo um jogo incompreensível para o homem branco. 

 
 

4.1.2 Mancala Calah 
 

 

O Mancala Calah é o Mancala mais difundido no Brasil. Neste jogo são apresentadas 

cinco cavidades de cada lado do tabuleiro de mesmo tamanho e uma cavidade em cada 

extremidade de tamanho maior conforme a figura abaixo. Em cada uma das cavidades 

menores são colocadas três sementes e na cavidade central de cada jogador são 

colocadas quatro semente. (ver figura). 
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Figura 01: Calah 
Fonte: Arquivo Pessoal 

 
 

A extremidade maior do lado direito ao jogador é o seu calah e o mesmo para seu 

adversário. As jogadas são feitas conforme o Mancala original: coleta-se todas as 

sementes de uma cavidade e as sementes são distribuídas em sentido anti-horário uma a 

uma. Caso a última semente depositada caia em um espaço anteriormente vazio do 

próprio jogador, ele tem a oportunidade de pegar todas as sementes que estiverem na 

cavidade em frente a cavidade em que foi feita a última jogada e colocá-las em seu 

próprio calah. Durante a semeadura, são dispostas as peças nas suas cavidades e nas 

cavidades do seu adversário, somente não é permitido que o jogador semeie o Calah 

maior de seu adversário. O jogo termina quando se encerrarem as peças de um dos dois 

jogadores. 

 
 

O tabuleiro do Calah pode ser feito de qualquer material. Usualmente nas escolas que 

fazem seu uso no Brasil, são utilizadas caixa de ovo recicladas pintadas ou encapadas e 

para jogar utilizam as sementes disponíveis na região como: feijão, tento-da-Carolina, 

grão de bico, milho e outros. 

 
 

5. MANCALA E A AFROETNOMATEMÁTICA 
 

 

Para discutir o problema da pesquisa, exposto inicialmente: ―Como realizar um 

planejamento eficiente usando o Mancala com a inserção da cultura Afro-Brasileira no 

currículo escolar da disciplina de Matemática?", nos baseamos nos estudos realizados 

por Abdulcarimo Ismael, com Doutorado em Educação Matemática pela Universidade 

de Witwatersrand, nascido na Ilha de Moçambique, na África. 
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Os estudos que nos baseamos foram realizados em 2001, onde o Ismael observou e 

relatou o jogo Mancala e seus benefícios em Educação Matemática. Ismael (2001) em 

sua tese de doutorado traz enormes contribuições para a área da etnomatemática, 

especificamente ao que denominamos de afroetnomatemática, quando realiza uma 

pesquisa experimental envolvendo o jogo Mancala. O foco do estudo de Ismael (2001) 

foi o jogo Tchadji, outra vertente do Mancala, sendo observado seu uso em 

Moçambique, na África. Inicialmente, ele realizou seus estudos na sala de aula em um 

ambiente escolar e com os professores de matemática da escola. 

 
 

Os estudos de Ismael (2001) foram baseados em vários autores, inclusive na teoria 

educacional do brasileiro Ubiratan D‘Ambrosio que defende a etnomatemática e sua 

inclusão na educação matemática. 

 
 

A pesquisa de campo de Ismael (2001) foi feita em três fases distintas. Na primeira fase 

de sua pesquisa, o jogo foi aplicado com a participação dos agentes: 4 professores de 

matemática e 162 estudantes. Foi relatado que observaram uma melhora na 

aprendizagem significativa em matemática. Na segunda fase, foram entrevistados 

mestres jogadores de Tchadji moçambicanos sobre as regras e conhecimentos 

matemáticos envolvidos. A terceira fase da pesquisa de Ismael (2001) foi feita uma 

intervenção com 24 professores em formação que mostraram motivação, entusiasmo e 

emoção em experimentar uma nova possibilidade de ensino com diferentes abordagens 

matemáticas na utilização do Mancala em seus planejamentos como futuros 

professores. 

 
 

6. A ESCOLA BRASILEIRA E A LEI 10.639/03 

 

O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas, 
visando a reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura 
e da história dos negros brasileiros depende necessariamente de condições 
físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino e para 
aprendizagens. (BRASIL, p. 135) 

 
 

A lei 10.639/03 passa a ser um marco para o processo de constituição da identidade 

negra no Brasil. Ela promove a integração da cultura da África nos estabelecimentos de 

ensino de Educação Básica e nas propostas curriculares das disciplinas como forma de 
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mostrar identificação do aluno com sua cultura e ficar mais próximo de uma educação 

democrática, livre de preconceitos e discriminação. 

 
 

Consideramos como importante o trabalho interdisciplinar do Mancala com outras 

disciplinas e com um trabalho de resgate histórico que valorize a Matemática Africana 

como produtora e criadora de conhecimentos valiosos, promovendo uma educação 

multicultural digna e libertadora. 
 

[...] o longo processo de construção da democracia só se concluirá na sua 
plenitude quando se igualizar as oportunidades, os direitos e as condições 
mínimas de existência, liquidando-se, de uma vez por todas, com a 
discriminação racial. (BRASIL, 2013 p.156) 

 
 

7. RESULTADOS 
 

 

Como resultado, foi observado que Mancala é um valioso recurso pedagógico aplicado 
 

à afroetnomatemática. Segundo Ismael, o jogo Mancala envolve vários conteúdos 

matemáticos quando se o seu uso se dá na Educação Básica. Observando as 

colaborações matemáticas ao fazer uso do Mancala na escola observada em sua tese de 

doutorado e citadas por este mesmo autor, em 2001, podemos selecionar as seguintes 

contribuições que estão também nos PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais 

Brasileiros): 
 

 Raciocínio lógico e probabilidade: quando os estudantes refletem quanto a 

visualização de jogadas e a sua possibilidade de jogar ante a possibilidade do seu 

adversário jogar e quais as implicações de sua jogada;


 Reconhecimento de diferentes padrões numéricos;


 A ideia de infinito – as sementes podem retornar ao seu próprio jogo e são 

reaproveitadas, nas jogadas posteriores;


 Contagem e Cálculo da quantidade de sementes disponíveis.
 

 

O jogo Mancala, se apropriado na escola, contribui como ferramenta pedagógica para o 

desenvolvimento cognitivo matemático dos alunos, podendo ser usado em vários anos 

da Educação Básica. Sua aplicação, se trabalhada interdisciplinarmente propicia a 

interação com outras disciplinas, por exemplo, Matemática, Geografia, Artes e Língua 

Portuguesa, que entre outras, atualmente fazem parte da grade curricular das escolas 

brasileiras. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Como objetivos para este trabalho definimos por: analisar, expor e descrever o jogo 

Mancala. 

 
 

Analisamos Mancala como um jogo admirável tanto pela sua popularidade no 

continente de origem, quanto pela dimensão histórica e cultural que apresenta. Dele se 

originaram vários jogos que temos, culturalmente, o hábito de utilizar nas aulas de 

matemática para estimularmos o raciocínio lógico dos educandos, como jogo de xadrez 

e o jogo de damas. Sua transposição para o Brasil, na área educacional apresenta-se 

como um marco de apropriação das contribuições da matemática africana para a 

educação brasileira. Expomos, então, duas vertentes do jogo Mancala, que são o 

Mancala Kpo e o Mancala Calah. Descrevemos Mancala como um jogo antigo africano 

muito importante em toda a África e que possui várias vertentes e correntes filosóficas. 

 
 

O resgate do Mancala na Educação Brasileira favorece a construção de identidade do 

aluno, pois demonstra por meio de uma atividade prática, como foram importantes as 

contribuições da África para a Matemática. A partir do jogo pode-se fazer uma 

correlação de vários conteúdos matemáticos incluídos nos PCN. A educação brasileira 

baseava-se em padrões brancos, estereotipados, a lei 10.639/03 marcou definitivamente 

a inserção de uma educação mais justa e reparadora das desigualdades sofridas ao longo 

dos anos. 

 
 

Trabalhar com História da Educação Matemática Africana pode ser um excelente 

recurso pedagógico, pois integra a disciplina de Matemática com as outras disciplinas 

curriculares. Propomos um trabalho pedagógico interdisciplinar que vise a 

multiculturalidade de saberes e de práticas que visem o empoderamento da cultura 

africana nas escolas do Brasil. 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E A IMPLEMENTAÇÃO 
DA LEI 10.639/2003: O QUE MUDOU NO COTIDIANO ESCOLAR DA REDE 

MUNICIPAL DA SERRA/ES. 
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Resumo: Este estudo tem por objeto o modo como o curso de formação continuada em 
educação para as relações étnico-raciais influencia as práticas didáticas dos professores. 
Foi realizado a partir de cinco projetos desenvolvidos em escolas da educação infantil e 
do ensino fundamental da rede municipal de educação da Serra/ES. Utilizamos alguns 
aportes teóricos, tais como: MUNANGA, BARRETO e ANDRADE, GOMES, 
FREIRE, PIAGET, CAVALLEIRO, entre outros. Observamos a objetividade de ideias, 
a metodologia aplicada, a consistência e viabilidade na realização dos projetos ao 
elaborarmos este artigo. Ao analisar o trabalho dos docentes na escola, observamos o 
constante diálogo com a construção da identidade negra, combate ao racismo e 
valorização e orgulho do pertencimento étnico de acordo com as diretrizes nacionais. 

 
Palavras-chave: Formação continuada; Professores; Relações Étnico-Raciais; 

Negritude. 

 
 

Abstract: The present study purpose is how the continuing education course in 
education for Étnico-Raciais relations influence the teaching practices of teachers. Held 
from five projects developed in school of the Basic Education of the Municipal 
Education Network of Serra / ES.We used some theoretical contributions, such as 
MUNANGA, BARRETO and ANDRADE, GOMES, FREIRE, PIAGET, 
CAVALLEIRO, among others. We observe the objectivity of ideas, the applied 
methodology, the consistency and feasibility in the realization of the projects in the 
elaboration of this article. By analyzing the work of these teachers at school noticed the 
constant dialogue with the construction of black identity, combating racism and 
appreciation and pride of ethnic in accordance with national guidelines. 

 
 

Keywords: Continuing education; Teachers; Racial Ethnic Relations; Blackness.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A lei 10.639/2003 e as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações 

étnico raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, vem 

valorizar historicamente a contribuição dos negros na construção e formação da 

sociedade brasileira. Porém sabe-se que, a lei só sairá do papel se professores e alunos 

tiverem acesso à formação sobre a temática racial. Torna-se necessário que os 

envolvidos com a educação sejam preparados para vivenciarem diariamente no contexto 

escolar, alternativas e práticas que ajudem a formar seres humanos mais justos e 

solidários. 

 
 

Os cursos de formação continuada para docentes em educação para as relações Étnico-

Raciais promovidos pela Secretaria Municipal de Educação da Serra, tem por objetivo, 

mais que suprir as lacunas na formação inicial de professores pela inclusão de 

conhecimentos, muitas vezes não contemplados nos cursos de licenciatura, propiciar 

reflexões sobre como as práticas didáticas nas escolas contribuem para perpetuar, ou 

extinguir o racismo. 

 
 

Ao organizarmos os cursos, partimos do princípio que a educação brasileira, assim 

como a cultura do país, remonta a uma tradição racista construída na época colonial e, 

que é reconstruída cotidianamente desde então. Assim, após séculos de escravidão, os 

negros foram lançados numa sociedade preconceituosa, de forma desarticulada, sem 

qualquer apoio para que tivessem condições de se estabelecerem (SILVA, 2007 p.6). 

 
 

Sempre negada, a ancestralidade e cultura negra tem em suas tradições religiosas, o 

principal alvo de perseguição. Essas religiões são também exemplos de resistência e luta 

pela preservação das tradições. A pele negra e o cabelo crespo são fatores de exclusão 

até os dias atuais, o racismo presente na ideologia da sociedade não permite a 

construção e fortalecimento da identidade das crianças e jovens negros no espaço da 

escola (GOMES, 2005). 

 
 

Compreendemos que para a construção de uma sociedade mais justa, independente do 

pertencimento racial de sua população, é necessário que todos os educadores tenham 

acesso aos estudos Étnico-Raciais. Esse conhecimento constitui o fulcro para que os 
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professores possam desempenhar seu papel no reconhecimento e valorização da história 

e cultura dos afro brasileiros e indígenas, da diversidade étnica na formação da nação 

brasileira, e do direito à educação de qualidade para todos, contribuindo para o 

estabelecimento de relações igualitárias (BRASIL, 2004). 

 
 

Assim, para que os professores possam ressignificar suas práticas abordando as 

questões raciais e da diversidade, a Secretaria Municipal de Educação, através da 

Coordenação de Estudos Étnico-Raciais e Diversidade/CED, desde 2010 trabalha com 

cursos de formação continuada em educação para as relações Étnico-Raciais, com carga 

horária de 180 horas, a cada ano. 

 
 

Porém, isso não basta se não estabelecermos um perfil do docente que vai ministrá-lo. 

Sendo assim, são selecionados profissionais que tenham práticas didáticas inclusivas e 

que fazem a diferença nas unidades de ensino nas quais trabalham, sendo eles militantes 

ou não de movimentos sociais. É importante que estejam preocupados em trabalhar com 

uma visão atualizada, não estereotipada e que apresentem os conteúdos que envolvem 

essa temática, positivamente e valorizando a cultura afro-brasileira. 

 
 

Convidamos também, professores de universidades e institutos federais, bem como 

personalidades do movimento negro e dos movimentos sociais para os seminários de 

abertura e encerramento dos cursos. 

 
 

Acreditamos que, desse modo, nossos objetivos em qualificar os profissionais para o 

exercício do trabalho didático-pedagógico e conceitual sobre as relações Étnico-Raciais 

e o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira, podem ser cumpridos. 

Assim, propiciamos espaços para a reflexão e o intercâmbio das práticas pedagógicas e 

estimulamos, no professor cursista, o exercício do pensamento teórico-reflexivo a 

respeito das questões Étnico-Raciais, habilitando-o ao debate e à intervenção nas 

ocorrências de práticas racistas e discriminatórias no cotidiano da escola. 

 
 

Análise dos projetos de intervenção pedagógica executados 
 

 

A elaboração deste artigo tem por base os relatos de experiência dos docentes da 

Educação Básica do município da Serra/ES que participaram do curso de formação de 
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professores em educação para as relações Étnico-Raciais e diversidade. Essa temática 

foi desenvolvida no curso, em quatro disciplinas, a saber: História Africana e Afro-

brasileira; Geografia e cartografia do continente africano; Construção das Políticas 

Públicas de Ações Afirmativas, Direitos Humanos, Movimento Negro, Movimentos 

Sociais e Relações Étnico raciais no Brasil Contemporâneo; Formação Nacional no 

século XIX: a construção sócio histórica do racismo e suas consequências no Brasil. 

 
 

Estas disciplinas focadas e referenciadas nas diretrizes curriculares nacionais para a 

educação das relações Étnico-Raciais e história e cultura afrobrasileira e africana e, em 

autores como Alberto da Costa e Silva, Kabenguele Munanga, Marina de Melo e Souza, 

Nilma Lino Gomes, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Flávia Piovezan, entre outros, 

permite aos professores uma abordagem diferenciada e atualizada. 

 
 

Nosso entendimento é o de que cursos como estes trazem resultados positivos na 

implementação da Lei 10.639/2003. Temos conhecimento de que, para a efetividade de 

uma prática pedagógica voltada para a equidade das relações Étnico-Raciais é 

necessário a desconstrução de uma herança histórica de desvalorização das diferentes 

etnias que formam a nação brasileira e, também, dos processos pedagógicos 

desencadeados a partir de uma história essencialmente eurocêntrica. Trata-se de 

desfazer, refazer e fazer mentalidades (SILVA, 2007, p. 11). 

 
 

O curso foi construído com ênfase na relação teoria e prática, adotando como pré-

requisito para sua conclusão a construção e aplicação de um projeto de intervenção 

pedagógica na escola, na qual o professor cursista trabalha. Essa exigência permite que 

conheçamos a extensão da assimilação dos conhecimentos pelo professor, bem como 

sua atitude no combate ao racismo e discriminação. Este ano, dos trinta e oito projetos 

desenvolvidos, selecionamos cinco para serem analisados nesse artigo, objetivamos 

averiguar em que medida a formação continuada produziu efeitos nas práticas docentes 

dessas profissionais. Portanto, traçaremos um panorama dos projetos de intervenção que 

selecionamos e que foram desenvolvidos pelas professoras participantes do curso e, 

concluiremos apresentando algumas considerações. 

 
 

Analisaremos a seguir a escrita, execução e rumos tomados por estes projetos. Vale 

notar que todas as professoras primaram por desenvolve-los em meio a suas práticas 
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didáticas cotidianas, ou seja, permeado ao conteúdo curricular prescrito pela unidade de 

ensino. 

 
 

Projeto 1. “Não há tonalidade na inteligência e na beleza” 
 

 

Esse projeto foi desenvolvido, com turmas do 3º e 5º ano do Ensino Fundamental pelas 

professoras Marussa Campos Ferreira e Rafaela Moreira Camargo
3
 tendo por base os 

conceitos enfatizados durante o curso. Partiram do entendimento de que a escola não 

pode deixar de lado as questões que reafirmam o racismo e dão continuidade ao 

processo excludente e de marginalização dos grupos étnicos. Seu objetivo maior foi 

levar os estudantes e colegas professores à compreensão de que beleza e inteligência 

não estão vinculados à cor da pele. Sendo assim, procuraram a parceria de todos os 

colegas docentes da escola, obtendo apenas a colaboração das professoras de Artes e 

Educação Física. 

 
 

A metodologia se deu em várias etapas: o trabalho com conceitos em sala de aula que 

resultou em um seminário, com participação ativa no debate de todos alunos dos quintos 

anos; orientação para que cada aluno construísse o seu perfil, como no Facebook, 

montando um mural com os perfis e trazendo para o debate a situação vivida pela atriz 

Tais Araujo, ao final do debate, cada estudante escolheu uma das frases ofensivas e 

escreveu uma resposta; apresentaram personalidades negras de destaque na sociedade 

brasileira, promovendo pesquisas biográficas e a construção de retratos enfatizando que 

beleza e inteligência estão presentes em todas as etnias. 

 
 

Outra metodologia utilizada foi a literatura infantil afro brasileira com o livro: ―Minha 

mãe é negra sim!‖ de Patrícia Santana (2008). Procurando reflexionar com as crianças 

sobre a sabedoria africana, e, utilizando, também, alguns contos africanos como: 

―Anansi e o baú de histórias‖ (PORTAL DOS MITOS, 2013), ―A rã Mainu‖ (SANTOS, 

2014) e ―Os dois reis de Gondar‖ (SOLER-PONT, 2009). Trabalharam o racismo na 

publicidade e a importância das ações afirmativas para a realidade social do negro no 

Brasil atual. A ancestralidade, corporeidade e musicalidade na capoeira, na dança 
 
 
 

3 Optamos por não divulgar aqui os nomes das escolas, pois não houve tempo hábil para levarmos um 
termo de autorização a ser assinado pelo diretor. As professoras citadas autorizaram a divulgação de seus 
nomes e trabalho.
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―Shosholoza‖
4
 e na coreografia criada pelas professoras e alunos a partir da música 

―Normal é ser diferente‖
5
 Jair Oliveira (2016). 

 
 

Projeto 2. “O tabuleiro da baiana” 
 

 

Esse projeto foi desenvolvido em três turmas do Grupo V de um Centro Municipal de 

Educação Infantil – CMEI, pelas professoras Edircéia Marlene Bandeira da Silva, 

Dinaura Aparecida Nogueira Azevedo e Maria Madalena Coelho Vieira, iniciou-se com 

a leitura e debate da obra ―O tabuleiro da baiana‖ de Sonia Rosa (2006) tendo por 

objetivo que os estudantes reconhecessem sua identidade, valorizando sua imagem e a 

diversidade racial. 

 
 

A metodologia adotada foi leitura da história; realização de rodas de conversa; a 

exploração da oralidade; utilização da escrita com desenhos e dobraduras; apresentação 

da Banda de Congo Mirim de Nova Almeida; contação da história da origem da festa de 

São Benedito na Serra com pintura de murais contendo o navio Palermo e partes da 

história que eles quisessem desenhar. 
 

Outra metodologia foi a apresentação da música ―No tabuleiro da baiana‖ de Ari 

Barroso, 1936,
6
 interpretada por Caetano Veloso; daí foram criadas coreografias 

envolvendo alunos e professoras. Com a participação das famílias, construíram um livro 

de receitas da culinária baiana, com degustação. 
 
 

Projeto 3. “Jogos e brincadeiras africanas, abrindo espaços para novas reflexões” 
 

 

Foi desenvolvido em uma EMEF, na turma de 1º Ano pelas professoras Norma Lopes 

Soares e Bianca Jahel Boreli, sendo uma, regente de classe e, a outra de Educação 

Física. Esse projeto conquistou a adesão de várias docentes da escola, que 

desenvolveram oficinas de confecção de máscaras africanas, instrumentos musicais, 
 
 
 
 
 

4 Dança folclórica do Zimbábue. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/lotti-helmut/666432/ 
traducao.html>. Acesso em: 10 out.2016

  
5 OLIVEIRA, Jair. Normal é ser diferente. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br › J › Jair 
Oliveira>. Acesso em 10 out. 2016.

  
6 BARROSO, Ary. No tabuleiro da baiana. 1936. Caetano Veloso e Gal Costa, vozes. Álbum Aquarela 
do Brasil. Polygram/Philips, vinil, 1980. Disponível em: <https://www.vagalume.com.br › MPB › G › Gal 
Costa ›> Discografia. Acesso em 10 out.2016.
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colares e bonecas abayomis
7
. 

 

 

Seus objetivos foram: criar oportunidades para as crianças ampliarem seus 

conhecimentos sobre africanidade através de atividades lúdicas e interativas sobre a 

história do povo africano e afrobrasileiro com o intuito de romper com o modelo 

eurocêntrico; ampliar o círculo de brincadeiras, despertando nas crianças a solidariedade 

e coletividade; conhecer os diferentes tipos de jogos e brincadeiras de costume africano; 

conhecer e identificar as diferenças e semelhanças entre jogos brasileiros e africanos; 

ressaltar a importância africana na formação de diversas áreas de conhecimento como as 

artes, esporte, música e literatura dentre outros. 

 
 

A metodologia utilizada nas oficinas foram jogos e brincadeiras. Assim, trabalharam: 

Mathacozana e Terra-mar de Moçambique; Meu Querido Bebê da Nigéria e Kamishi 

Mpuku (gato e rato) do Congo, além de cantigas como: Guerreiros Nagô e Zama Zama
8
. 

 

Considerando que o continente africano possui em seus países, uma variedade de jogos 

e brincadeiras que perpassa gerações, faz-se necessário que as escolas se apropriem de 

tais conhecimentos e por meio destes oportunize as crianças uma nova visão sobre a 

cultura africana e sua importância para o desenvolvimento do povo brasileiro. Assim, de 

acordo com Barreto e Andrade (2012. p. 25 - 40), 

 
trabalhar com temas relacionados a africanidades torna-se um grande desafio 
para o educador, por mexer com as estruturas institucionais que, na maioria 
das vezes, estão carregadas de preconceitos alimentados durante anos pela 
história com apelo eurocêntrico sobre o povo africano. 

 

As mesmas autoras apontam, que muitos destes preconceitos são nutridos dentro da 

própria escola, de forma contínua, contribuindo para a permanência do racismo com a 

etnia africana. Daí a escolha de jogos e brincadeiras por serem atividades importantes 

para o desenvolvimento da criança e elas os utilizarem a todo momento, pois é através 

das brincadeiras que a criança percebe o mundo que a cerca e reorganiza as situações 

que vivência. O brincar é a linguagem que a criança utiliza para se expressar no mundo, 
 
 

7 VIEIRA, Kauê. Bonecas abayomi: símbolo de resistência, tradição e poder feminino. Disponível em: 
<http://www.afreaka.com.br/notas/bonecas -abayomi-simbolo-de-resistencia-tradicao-e-poder-feminino/>. 
Acesso em: 11 out.2016.

  
8 II Semana da Consciência Negra. UFPA/CUTINS. 2010. Disponível em: <http://www.geledes.org.br/ 
wp-content/uploads/2015/11/Apostila-Jogos-infantis-africanos-e-afro-brasileiros.pdf>. Acesso em: 11 
out.2016.
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vê-lo e ser vista por ele, assim descobrir o mundo e interagir com seus pares. Quando 

incentivada de maneira consciente, adquire novas habilidades, desenvolve a imaginação 

e a autonomia. 

 
 

Projeto 4. “Explorando a África suas formas e cores” 
 

 

O quarto projeto aqui exposto foi realizado em um CMEI com turmas do grupo IV (4 

anos) e conquistou a adesão de todo o turno vespertino. Dele participaram professoras 

regentes Jéssica Broetto de Oliveira, Rosa Maria de Lyrio Ferreira e Rosalina Gouveia 

Soares. Utilizando como ponto de partida a obra de literatura infantil ―Formas e cores 

da África‖ de Mércia Maria Leitão e Neide Duarte (2014), teve por objetivo trabalhar 

com o lúdico para: promover atitudes positivas de reflexão do próprio comportamento 

dos estudantes para consigo mesmo e para com o outro, na construção de suas 

identidades e em suas singularidades; desenvolver o respeito a diferença aprendendo a 

identificar e combater qualquer forma de preconceito; reconhecer suas características 

físicas e elevar sua autoestima. 

 
 

A metodologia desenvolvida partiu da leitura do livro, de rodas de conversa, registro em 

forma de desenhos, confecção de livrinhos, montagem do baú com segredos da África e 

confecção de animais com materiais reutilizados. Assistiram vídeos e concluíram 

realizando um desfile da cultura negra na escola. 

 
 

A literatura infantil pode ser considerada uma forma de recreação importante na vida 

dos alunos da educação infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental, por 

manipular a linguagem verbal, pelo papel que desempenha no crescimento psicológico, 

intelectual e espiritual da criança, e pela riqueza de motivação, de sugestões e de 

recursos que oferece para a sua formação leitora e de mundo. Contudo este instrumento 

deve ser utilizado como forma de promover a cidadania, a valorização das diferenças e 

o respeito a cultura do outro e as diversas culturas que construíram a nação brasileira. 

No que tange a história e cultura africana e afrobrasileira, devemos valorizar as diversas 

formas de expressar a cultura, seja por meio da arte, da estética e mesmo da literatura de 

modo a estimular o sentimento de pertença do estudante a seu grupo étnicos. 

 
 

Projeto 5. “Educação para as relações étnico raciais” 
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Desenvolvido pelas as professoras Eliane Alves Luz Magnoler e Ione Aires Santos 

Barbosa, uma, regente de quinto ano (Fundamental I) e a outra, professora de Língua 

Portuguesa do sexto ano (Fundamental II), objetivavam reduzir as piadas, troca de 

ofensas, apelidos pejorativos e xingamentos referentes à cor da pele, frequentes entre os 

alunos. 

 
 

Diante dessa realidade, utilizaram a metodologia de intervenção colaborativa, com 

temáticas concernentes à superação do racismo em sala de aula, observando o processo 

de interação e identificação dos alunos. Trouxeram como aporte teórico para sua 

pesquisa-ação os questionamentos formulados por Andrade (2005, p. 120) quanto à 

constituição da identidade e do orgulho da criança negra, quando busca na memória a 

história do seu povo, do papel desempenhado na história do Brasil e do modo como a 

família administra as inquietações – ou o silêncio – dessa criança. E concordaram com a 

autora quando esta afirma que 

 
 

[...] é a ausência de referência positiva na vida da criança e da família, no 
livro didático e nos demais espaços mencionados que esgarça os fragmentos 
de identidade da criança negra, que muitas vezes chega à fase adulta com 
total rejeição à sua origem racial, trazendo-lhe prejuízo à sua vida cotidiana 
(ANDRADE, 2005. p.120). 

 
 

Somando esses questionamentos aos seus, buscaram em Munanga (1999) e nos 

conhecimentos adquiridos durante o curso ―Educação para Relações Étnico-Raciais e 

Diversidade‖, uma a perspectiva de estratégias de combate à discriminação racial. Seu 

objetivo centrou-se em aumentar a autoestima dos alunos negros para que se 

reconhecessem como tal. Buscaram, ainda, desenvolver com os alunos/as a capacidade 

de analisar textos, imagens e obras que retratem a identidade e cultura negra e de refletir 

sobre os padrões de beleza ditados pela mídia. 

 
 

Foi apresentada aos alunos a obra literária, ―Minha mãe é negra sim!‖ de Patrícia 

Santana (2008) dialogando com a cor da pele e tradições familiares. Estimulando a 

construção de desenhos, textos e de um ―Álbum de Família‖. Concluíram expondo 

textos e desenhos, fotos de familiares, apresentação artística em forma de canção, 

declamação de poemas e dramatização. 
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A ação pedagógica foi pautada em atividades de modo a estimular a reflexão e 

criticidade dos alunos no entendimento de que existe o racismo, que fere pessoas e 

trazem consequências para formação para todos os estudantes. Os alunos foram 

motivados a relatar suas experiências e fazer conexões com a realidade escolar em que 

vivem. 

 
 

Análise dos resultados 
 

 

Consideramos que os objetivos dos projetos foram alcançados, tendo em vista o 

testemunho dos professores de que o tratamento entre os estudantes melhorou 

significativamente; o reconhecimento da identidade dos alunos negros ficou patente em 

seus comportamentos e atitudes como as das meninas soltando os cabelos e todos com 

orgulho de seu pertencimento racial. Entendemos que as professoras cursistas souberam 

direcionar suas práticas pedagógicas, introduzindo e traduzindo para o contexto da 

escola várias abordagens do debate racial. 

 
 

Consideramos que a sala de aula propicia um olhar vasto de singularidades e, que estas 

devem ser respeitadas e trabalhadas por toda a vida escolar. O bombardeio eurocêntrico 

cotidiano das mídias e, a herança cultural racista de nossa sociedade, impõe a 

necessidade de continuidade das atividades Étnico-Raciais, pois percebemos que parar 

significa retroceder e abrir espaço para o preconceito. A jornada apenas começa na 

Educação Infantil e deve ser prolongada a todas as etapas de ensino, da Educação 

Básica à Superior. 

 
 

De acordo com depoimentos das cursistas, se tivessem adquirido tais conhecimentos 

quando estudantes, ao se depararem com o universo da sala de aula, teriam adotado, já 

há tempo, posturas diferentes no combate ao racismo e na valorização da cultura 

africana e afrobrasileira. Acreditamos que os saberes e fazeres construídos no curso de 

formação para professores no município da Serra/ES vai além dos muros da escola, 

atinge em cheio nosso eu, e a desconstrução do que nos foi enraizado como 

ensinamento ao longo de gerações. 
 

O preconceito, segundo Borges, Medeiros e D´Adesky (2002. p. 57), 
 

 
[...] é um julgamento que fazemos de uma pessoa, ou grupo de indivíduos ou  
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povo que não conhecemos. Trata-se de um juízo de valor que fazemos a 
priori sem fundamentos ou razão, apenas por desconhecer ou ignorar a 
cultura do outro. Estes também são motivados por conceitos prescritos a 
partir de uma outra visão, perpetuados em uma cultura e passando a fazer 
parte da rotina e do pensamento de um grupo social‖. 

 
 

Assim, a escola, um dos primeiros espaços de socialização a fazer parte da vida do 

indivíduo, considerada lugar de produção e construção de conhecimentos diversos, 

torna-se um palco favorável a disseminação e reafirmação do racismo e do preconceito, 

pois tais práticas perpassam pelas falas equivocadas dos profissionais ali presentes. 

Estar atento a essas falas, corrigi-las e reorganiza-las faz parte das variadas formas de 

lidar com o preconceito na escola. 

 
 

Ao confrontarmos as produções escritas dos projetos de intervenção com as 

apresentações dos grupos no encontro presencial, ficou evidente o quanto as cursistas 

têm mais facilidade para apresentarem seu trabalho oralmente do que por escrito. Nesse 

sentido, o encontro presencial foi um momento muito produtivo, em que os trabalhos 

desenvolvidos foram discutidos por todos/as os/as participantes e, no qual pudemos 

observar as apropriações teóricas ocorridas ao longo do curso. Notamos, ainda, o que 

ficou fragilizado e, que ainda precisamos dar mais ênfase ao trabalharmos as 

concepções teóricas. No entanto, consideramos os momentos de troca de experiências 

como muito importantes para o desenvolvimento do curso. 

 
 

Ao encerrarmos o curso, avaliamos que lançar mão dos projetos de intervenção como 

uma das estratégias de avaliação foi um fator que contribuiu para que se estabelecesse 

uma relação dialógica entre teoria e prática, e que, ampliou o conhecimento e a 

aprendizagem de todos os envolvidos: professor/cursista/alunos/professores do curso. 

 
 

Assim, concluímos que a formação continuada de professores para a implementação da 

lei 10.639/2003 constitui-se em fator importante para as mudanças nas atividades 

práticas dos/as professores/as e a capacitação de profissionais da educação contribui 

para o enfrentamento à discriminação e ao racismo. Os trabalhos desenvolvidos 

ganharam visibilidade nas comunidades, fazendo que, em muitos casos, houvesse 

mobilização e interesse por parte de outros/as professores/as em relação às temáticas 

abordadas, o que nos dá indícios de que o trabalho terá continuidade e a adesão de 

outros sujeitos. 
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Assim,  observamos  que,  o  que  mudou  no  cotidiano  escolar  da  rede  municipal  da 
 

Serra/ES foi e está sendo o empenho dos professores em realizar projetos. A mudança 
 

também está presente nas escolas que realizam anualmente a Semana da Consciência 
 

Negra, cabe notar não mais o dia, mas a semana. Está presente, também, no trabalho 
 

realizado pela Coordenação de Estudos Étnico-Raciais e Diversidade. 
 

 

Conseguimos implementar a Lei 10.639/2003 em toda a rede municipal? Não. O 

município possui 136 unidades de ensino. Porém, a cada ano avançamos. 

Cotidianamente estamos presentes nas instituições escolares. Nas formações de 

pedagogos e professores de educação infantil e ensino fundamental, nas unidades de 
 

ensino compartilhando conhecimentos, ensinando e aprendendo. Assim, caminhamos, 
 

reconhecendo e trabalhando com as diferenças e procurando sempre fazer a diferença. 
 

 
[...] Ainda sou poeta 
meu poema 
levanta os meus irmãos. 
Minhas amadas 
se preparam para a luta, 
os tambores  
não são mais pacíficos 
até as palmeiras 
têm amor à liberdade...[...].  
(TRINDADE, Solano. 2016) 
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AS PERCEPÇÕES DAS PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL A 

RESPEITO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR 
 

José Elias Alves dos Santos
1 

 
Resumo: Este artigo busca apresentar uma análise da pesquisa monográfica realizada 
durante o Curso de Especialização Uniafro: Política da Promoção da Igualdade Racial 
na Escola ofertado pelo Neab/UFES, que investigou as percepções de um grupo de 
professoras de um Centro Municipal de Educação Infantil da Serra/ES, acerca de como 
ocorrem às relações étnico-raciais no espaço escolar, focando a infância e analisou 
como essas refletem em sua prática pedagógica. Utiliza-se principalmente de pesquisas 
que abordam a temática étnico-racial na educação infantil para subsidiar o estudo e 
também a Lei 10.639/2003. A metodologia empregada foi à descritiva, utilizando-se do 
estudo de caso para que se atingissem os objetivos propostos, adotando o questionário, a 
exploração de documentos e a entrevista como instrumentos para coleta de dados. Seus 
principais resultados confirmam as suposições destacadas pelos textos do nosso 
referencial teórico que os professores possuem dificuldades para enxergar o racismo na 
escola. 

 
Palavras-chave: Percepções; Infância; Professoras de Educação Infantil. 

 
 

 

Abstract: This article seeks to present an analysis of the monographic survey 
conducted during the Specialization Course Uniafro: Policy for the Promotion of Racial 
Equality School offered by Neab/UFES, which investigated the perceptions of a group 
of teachers of a Municipal Center for Children of Sierra Education / ES, about how 
occur the ethnic-racial relations at school, focusing on children and analyzed how these 
reflect on their practice. It is used mainly for research addressing the ethnic-racial 
themes in children's education to support the study and also the Law 10.639 / 2003. The 
methodology used was descriptive, using the case study so that it reached the proposed 
objectives, adopting the questionnaire, the exploitation of documents and interview as 
tools for data collection. Its main results confirm the assumptions highlighted by the 
texts of our theoretical framework that teachers have difficulty seeing racism at school. 

 
Keywords: Perceptions; Childhood; Teaching Early Childhood Education. 

 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

É preciso combater o racismo em todas as suas formas e em todos os locais onde ele se 
 

faça presente. Nos últimos anos devido à luta de muitos negros e não negros nas  
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diversas instâncias da vida social brasileira, incluindo a escola, houve muitos avanços 

na luta contra o racismo, mas ele ainda persiste e resiste, sendo que embora haja 

progressos neste embate há um longo caminho a ser percorrido. 

 

Podemos perceber que apesar de todo aparato legal embutido na legislação educacional 

fruto da luta dos movimentos negro contra o racismo, a sonhada igualdade racial não 

chegou à escola Relembremos a Lei n°. 10.639/2003, que não contempla a educação 

infantil, primeira etapa da educação básica, no entanto, sabemos que a discriminação 

racial nessa etapa acontece, portanto, existe a necessidade do trabalho sistemático com a 

questão racial para tratar do assunto. 

 

A partir da discussão sobre as relações étnico-raciais na Educação Infantil e a percepção 

das professoras de educação infantil a respeito do tema procuro tecer nesse artigo 

reflexões através de alguns resultados de uma pesquisa que buscou conhecer as 

percepções de um grupo de professoras de um Centro Municipal de Educação Infantil 

da Serra/ES, acerca de como ocorrem às relações étnico-raciais no espaço escolar, 

focando a infância e analisando como essas refletem em sua prática pedagógica. 

 

Nosso interesse pela temática iniciou-se a partir do Curso de Especialização UNIAFRO 
 

- Política de Promoção da Igualdade Racial na Escola ofertado pelo NEAB/UFES 

(Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Espírito Santo) e 

também a partir de vivências e experiências como estudante e professor. 

 

Vários questionamentos nos instigavam nesta pesquisa: como as professoras de 

educação infantil estavam se apropriando da lei 10.639/2003? Havia resistências por 

parte do magistério para o cumprimento da lei? E quais eram os esforços das secretarias 

para a implementação da mesma? 

 

Dialogando com autores que discutem as questões étnico-raciais e a infância no Brasil 

(CAVALLEIRO 2003; SOUZA 2002; OLIVEIRA E ABRAMOWICZ 2010; FAZZI 

2006 e DIAS 2007) e com base na legislação nacional sobre a temática em pauta 

construímos a base teórica do nosso estudo e orientamos nosso trabalho através da 

seguinte problematização: Quais as percepções que as professoras de educação infantil 

têm a respeito das relações étnico-raciais no contexto escolar? 
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Diante disso, o nosso principal objetivo nesta pesquisa foi identificar as percepções de 

um grupo de professoras de Educação Infantil de uma escola da Serra/ES acerca de 

como ocorrem às relações étnico-raciais no espaço escolar, focando a infância, bem 

como analisar como essas refletem em sua prática pedagógica. 

 

A presente pesquisa foi descritiva e o método de pesquisa que norteou os nossos estudos 

foi o Estudo de Caso, por considerarmos este o mais adequado para compreender o 

significado e a intencionalidade das falas, vivência, valores, percepções, desejos, 

necessidades e atitudes das professoras. Realizamos a coleta de dados através 

questionários, exploração de documentos e entrevistas. 

 
Educação Infantil e as Questões Étnico Racial 

 
Ao longo dos anos as instituições de Educação Infantil conseguiram avanços e 

historicamente vem avançando no combate às ideologias higienista e assistencialista que 

marcaram seu nascedouro. É nesse quadro que pesquisas como as de Cavalleiro (2003), 

Souza (2002), Oliveira e Abramowicz (2010), Fazzi (2006) e Dias (2007), denunciam parte 

das dolorosas situações vivenciadas pelas crianças negras na Educação Infantil ainda nos 

dias de hoje, mostrando que as percepções de infância, de crianças sugeridas pela legislação 

não atingem o dia-a-dia dos estabelecimentos de Educação Infantil. 

 
A esse respeito, a pesquisa de Cavalleiro (2003) traça um amplo panorama sobre as 

relações étnico-raciais no interior da Educação Infantil, abordando tanto a relação 

adulto/criança, como também, a relação criança/criança e criança/família. 

 

Ao pesquisar as relações apontadas acima, a preocupação da pesquisadora girava em 

torno das relações étnico-raciais. Dentre os resultados obtidos, chama atenção o 

contraste entre as declarações das professoras e as declarações das crianças. Enquanto 

as professoras defendiam uma idéia de harmonia e serenidade nas relações étnico-

raciais, a pesquisadora observava que em seus gestos e falas as crianças negras 

reclamavam para ela, pesquisadora negra, que estavam expostas a situações vexatórias e 

a muito sofrimento, como por exemplo, serem tratadas por apelidos pejorativos e pelos 

respectivos nomes. Segundo a autora, as professoras reconhecem a existência do 

preconceito racial na sociedade, contudo, ―[...] negam enfaticamente que esteja presente 

dentro da escola‖ (CAVALLEIRO, 2003, p. 49). 
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Ao negar a existência do racismo na instituição de ensino, as professoras também 

negam que as práticas discriminatórias possam afetar as crianças e por isso silenciam e 

admitem como naturais as situações de racismo vividas no ambiente da Educação 

Infantil, assim ―[...] não é só comum, mas constante uma criança se referir a outra por 

meio de rótulos, tais como: negrinho feio, negrinho nojento, pretinha suja. Diante desses 

estereótipos as crianças negras são recusadas para formarem par nas filas, brincadeiras, 

festas‖ (CAVALLEIRO, 2003, p.52). 

 

A pesquisadora em suas observações verificou que as professoras tratam desigualmente 

as crianças, a ponto de admitir uma desvalorização constante das crianças negras. 

Constatou que as profissionais da instituição em que realizou a pesquisa culpabilizavam 

a própria criança negra pela discriminação a que estavam expostas e afirmavam que as 

crianças negras não aceitavam a si mesmas, enquanto pessoas negras. Sob a mesma 

perspectiva Souza (2002) verificou em seu trabalho questões muito próximas das 

observadas por Cavalleiro (2003). Observou-se o desejo das crianças negras em se 

tornarem brancas, com outro tipo de cabelo, num processo de negação de suas 

características físicas, auto-imagem e portanto, de sua condição racial. As professoras 

também atribuíram culpa as famílias, mas nunca a escola: 

 
Isenta-se a escola das responsabilidades que lhe são cabíveis. E a família é 
quase sempre a considerada culpada por disseminar o preconceito, quer para 
a criança que reclama quando é vítima da discriminação, quer para a criança 
que demonstra um comportamento pautado no preconceito (CAVALLEIRO, 
2003, p.52). 

 
Ao analisar as relações étnico-raciais no tripé da Educação Infantil, criança-instituição-

família, Cavalleiro (2003) denuncia que o silêncio se torna a arma mais poderosa e 

eloqüente de manutenção das desigualdades, é este mesmo silêncio que promove nas 

crianças negras uma impossibilidade de construir uma identidade negra positiva e ainda 

nas crianças brancas constrói um sentimento de superioridade. 

 

É importante destacar que as situações de silêncio perante as situações racistas, não se 

limitam a Educação Infantil, pois, em investigação realizada em 1985 em escolas de 

Minas Gerais, Gonçalves (1985), já mostrara, em pesquisa em escolas dos anos iniciais 

da Educação Básica, o quanto o silêncio dos professores diante das situações de racismo 

que as crianças negras enfrentam é um problema sério que as escolas e os professores se 
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recusavam a reconhecer. Em tempos de implementação da Lei 10639/03 cabe 

perguntar: O que terá mudado? Estão os professores mais comprometidos em 

reconhecer e combater comportamentos racistas? De que forma os professores vem 

atendendo a LDBEN (Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional) alterada pela Lei 

n°. 10.639/03? Como os professores percebem as crianças negras que estão sob suas 

responsabilidades? 

 

Buscando responder os questionamentos levantados, examinemos a pesquisa de 

Oliveira e Abramowicz (2010), que buscou analisar as práticas educativas que ocorriam 

em uma instituição de educação infantil com ênfase na criança negra, constatou que as 

práticas de ―paparicação‖ comuns na creche em situações em que as educadoras 

demonstravam determinado "carinho" em relação a determinadas crianças, eram na 

maioria das vezes destinadas apenas as crianças brancas. Segundo as autoras, na maior 

parte do tempo as crianças negras ficavam fora dessa prática da paparicação, em um 

processo de exclusão diferente de um ato de segregação, cabendo a elas apenas um 

―carinho diferenciado, com menor paparicação‖, o que também ocorria com aquelas 

crianças brancas que não figuravam entre os "preferidos" das professoras.‖ (p. 218). 

 

Conforme exposto pelas pesquisas das referidas autoras, é possível perceber as 

discriminações vivenciadas pelas crianças negras no interior da Educação Infantil, 

através dos dados das pesquisas, Cavalleiro (2003), Souza (2002) e Oliveira e 

Abramowicz (2010) mostraram que ser uma criança negra nas instituições de Educação 

Infantil é, muitas vezes, um processo doloroso. 

 

Outra pesquisa a respeito das dificuldades de ser criança negra na Educação Infantil é a 

de Fazzi (2006), que aborda o drama racial de crianças brasileira a partir da interação 

entre as crianças seus jogos, brincadeiras e dramatizações. A referida autora pesquisou a 

socialização entre pares, com crianças de três a seis anos e ressalta que: 

 
[...] nas interações entre si, as crianças vão aprendendo o que significa ser de 
uma categoria racial ou de outra, criando e recriando o significado social de 
raça [...] O grande drama desse jogo é a negatividade associada a categoria 
preto/negro, que expõe as crianças nela classificadas a um permanente ritual 
de inferiorização‖ (FAZZI,2006, p.218). 

 
As pesquisas de Cavalleiro (2003), Souza (2002) Oliveira e Abramowicz (2010) e Fazzi 

(2006) retratam instituições de Educação Infantil em que as educadoras não possuíam 
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uma formação ou comprometimento com a educação das relações étnico-raciais, ao 

contrário, insistiam em negar a existência do racismo em suas instituições. Assim, 

embora as referidas pesquisas tenham excelentes proposições em relação à formação 

dos profissionais da área, são as suas denúncias sobre as condições marginalizadoras a 

que estão expostas às crianças negras na Educação Infantil, a maior contribuição das 

pesquisas em questão. 

 

Diante do anteriormente exposto, cabe perguntar sobre a formação de professores para a 

educação das relações étnico-raciais. Nesse sentido há que se buscar a pesquisa de Dias 

(2007), cujo foco foi à formação de professoras da Educação Infantil para o combate ao 

racismo. Foram estudados dois cursos de formação para o referido público, sendo um no 

interior do estado de São Paulo e outro no estado de Mato Grosso. Dentre os resultados 

obtidos destaca-se que as educadoras ―[...] dizem que percebem a discriminação no seu 

cotidiano escolar, mas precisam de oportunidades institucionais nas quais possam 

discutir e estudar o tema‖ (DIAS, 2007, p.282). Foi possível perceber que após o curso 

as professoras estavam instrumentalizadas para atuarem sobre as manifestações de 

racismo na escola. Outro avanço a ser destacado é em relação à sensibilidade das 

professoras para com outros grupos, além dos negros/as, que são marginalizados em 

nossa sociedade: 

 
A discriminação em relação à mulher constituiu-se, no dizer das professoras, 
a forma que passou a ser mais bem identificada após a realização do curso. A 
discriminação com relação aos portadores de necessidades especiais e à 
orientação sexual foram as formas que se seguiram. Para nós, essa é uma 
questão importante, pois um dos principais argumentos dos opositores de 
trabalhos de formação com enfoque no combate ao racismo é que existem 
outros tipos de discriminações na sociedade brasileira, e não podemos 
privilegiar uma em detrimento da outra. Temos argumentado que a 
discriminação racial deve ter momentos específicos de formação porque se 
constitui um fator estruturante da sociedade brasileira e que, ao discuti-la, 
fornecemos aos professores instrumentos para atuar sobre esse e outros tipos 
de discriminação (DIAS, 2007, p.285). 

 
A formação somada à sensibilização das professoras para o combate ao racismo, 

acabam por exigir um posicionamento de enfrentamento das demais desigualdades 

existentes em nossas instituições de ensino e na sociedade como um todo. É importante 

destacar que a pesquisa de Dias (2007) foi desenvolvida após alteração da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, pela lei 10.639/03; alteração essa 

que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana 
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para toda a educação básica. E nesse sentido o parecer que a regulamenta CNE/CP/003, 

traça Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

As referidas diretrizes trouxeram um avanço para a educação nacional, pois focalizam o 

combate às distorções sociais devidas as desigualdades étnico-raciais e ressalta a 

importância da educação das relações étnico-raciais. Ao focalizar as relações e não 

apenas um grupo étnico-racial, ressalta-se que a demanda por uma sociedade equânime 

é de todos os cidadãos e cidadãs. Trata o parecer CNE/CP/003 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 a 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 (BRASIL, 2004, p. 10). 

 

Dessa forma conforme orienta o referido parecer, baseamos nossa educação para a 

igualdade étnico-racial, a partir das relações étnico-raciais que estabelecemos dentro e 

fora das escolas, por isso, a referida educação perpassa por atitudes e posturas. Assim 

não educamos apenas para as relações étnico-raciais como nos educamos nas relações 

étnico-raciais. 

 

E são nas relações étnico-raciais que constituímos nossas percepções e experiências 

sobre o que significa pertencer à população negra, branca, asiática ou indígena, ou ainda 

sobre o que significa ser criança, jovem, adulto ou idoso, entre outros. O perceber e o 

experienciar desdobram-se em processos educativos de nossa formação humana, pois 

―[...] as pessoas se formam em todas as experiências de que participam em diferentes 

contextos ao longo da vida‖ (OLIVEIRA; SILVA E GONÇALVES JR; et al, 2009, 

p.7). Compreendo experiência a partir de Bondia (2002, p.21) que diz ―experiência é 

aquilo que nos passa, o que nos, acontece o que nos toca‖. 
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Percepção étnico racial na perspectiva das professoras 

 
Os dados de nossos estudos foram coletados no Cmei (Centro Municipal de Educação 

Infantil) ―África‖ 
2
, através de questionário e exploração de documentos como Plano de 

Ação, PPP (Projeto Político Pedagógico) e Plano de Trabalho das professoras. 
 
 

Na primeira etapa o questionário foi respondido por 12 professoras do Cmei ―África‖. 

Através deles buscamos identificar algumas questões como: conhecimento da lei 

10.639/2003, relevância da lei na educação infantil, aplicação da lei nas aulas ou 

projetos das professoras, formação inicial e continuada com foco em conteúdos que 

tenham sido abordados em relação às relações étnico-raciais, etc. 

 

A segunda etapa contemplou a análise de documentos como: Plano de Ação, PPP e 

Plano de Trabalho das professoras. 

 

Na terceira etapa entrevistamos uma professora do Cmei ―África‖, concluindo a coleta 

de dados.
3
Através do questionário podemos constatar que metade das professoras tem 

mais de 10 anos de profissão como podemos observar no gráfico abaixo: 

 
GRÁFICO 1: TEMPO DE SERVIÇO  

 
 
 
 

 MENOS DE 5 
ANOS 

 
 

 MAIS DE 5 
ATÉ 10 
ANOS 

 
 
 
 

FO NTE: ELABO RAÇÃO PRÓPRIA  
 

2 Usamos o nome fictício de „‟África‖ para nomear o Cmei onde realizamos nossa pesquisa.  
3 A entrevista com a professora se encontra na íntegra em nossa monografia intitulada ―As Percepções das 
Professoras de Educação Infantil a Respeito das Relações Étnico-Raciais no Espaço Escolar em um CMEI 
do Município de Serra/ES‖, e pode ser acessada no formato digital na biblioteca do NEAB/UFES, e não 
será abordada neste artigo devido à dimensão deste trabalho.

 



 

43 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 

A importância da análise do tempo de serviço se dá ao compararmos com tempo da 

promulgação da lei 10.639/2003, ou seja, alguns já exerciam a profissão mesmo antes do 

advento da referida lei. 

 
Um dado animador que constatamos é que todas as professoras conhecem a Lei n°. 

 
10.639/2003. 

 
 

 
GRÁFICO 2: VOCÊ CONHECE A LEI 10.639/2003?  

 
 
 
 
 

 

 Sim 
 

 Não 
 
 
 
 
 
 

FO NTE: ELABO RAÇÃO PRÓPRIA 

 

Em relação à relevância da Lei n°. 10.639/2003, na Educação Infantil quando 

questionamos as professoras foram levantadas as seguintes afirmativas: 

 
Todas as leis que regem a Educação são importantes sua relevância esta na 
importância da nossa descendência afro descendente, da valorização de sua 
cultura, comida, religião e principalmente do respeito a diversidade. 

 

 
A lei 10639/03 é de suma importância na educação infantil, pois estimula o 
fim de atitudes racistas, o respeito às diferenças étnico-raciais e de gênero. 
Ajuda a melhorar a auto estima e contribui para o processo de construção da 
identidade de forma positiva. 

 

 
Fundamental desde cedo ensinar e incentivar as crianças a terem consciência, 
dessa outra parcela da população, que precisa se ver na história e se ver de 
forma positiva. Mostrar que o nosso país foi construído a partir de vários 
grupos étnicos: o indígena, o negro e o europeu e que essas histórias todas 
tem que serem contadas para entendermos como funciona a sociedade 
brasileira. 

 

Quando questionamos se as professoras estavam aplicando à Lei n° 10.639/2003 em 

suas aulas a maioria disse que sim, exceto apenas uma professora que se justificou: ―[...] 
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Não trabalho, porque as crianças da minha turma são muito pequenas‖ [...]. Em nossa 

opinião compete as professoras de educação infantil questionar-se, como o trabalho 

voltado para as relações étnico raciais deve ser desenvolvido nas turmas ―menores‖, na 

educação infantil. 

 

Na questão seguinte que era um desdobramento da anterior questionamos como se dava 

a aplicação da Lei n°. 10639/2003 nas aulas das professoras e sugerimos três opções de 

respostas e obtivemos os seguintes resultados: 

 
GRÁFICO 3: COMO SE DÁ A APLICAÇÃO DA LEI 10.639/2003 NA SUA SALA DE AULA?  

 
 
 
 

 
Quase não  
abordo essa Projeto 
questã o em espec í fic o no 
sala de aula mês de 

24% Novembro 

Perpa ssa n do o 12% 
plano de  

conteúdos  
durante o ano  

todo  
64%  

 
 
 
 

 
FO NTE: ELABO RAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

Ao pedirmos às professoras para relatar se já haviam desenvolvido algum projeto 

pedagógico relacionado à temática étnico-racial devido a casos de preconceito racial em 

sala de aula, algumas professoras relataram que ainda não, mas tivemos, por 

conseguinte, professoras que disseram que sim e destacamos alguns relatos: 

 
O projeto foi desenvolvido, a partir da necessidade de melhorar o convívio 
entre as crianças brancas e negras na sala de aula. E, até de aceitação à minha 
pessoa, professora negra, pois a primeira era branca. No caso as crianças 
brancas não aceitavam a convivência com as negras, sempre rejeitadas, 
excluídas nas brincadeiras, e em alguns momentos adotando uma postura 
introvertida por medo de serem rejeitadas, ou ridicularizadas pelo seu grupo 
social. 
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Sim. Foi planejado abordar a estética negra, no caso o cabelo, um dos 
motivos dos quais residem alguns preconceitos. Nesse projeto foi trabalhado 
o livro ―O cabelo de Lelê‖ e ―Zacimba Gaba‖, na turma de Grupo 2. 

 
 

Quando indagamos como a turma reage nos momentos em que Lei n°. 10.639/2003 é 

aplicada no âmbito da escola tivemos respostas como: 

 

 
Como as crianças são desprovidas de preconceito, pois isso é uma construção 
então a reação é a mais natural possível. 

 
Bem. Ainda há alguns incômodos, mas bem menos que antes. 

 
A turma reage de maneira positiva, emite opiniões críticas quanto a 
importância do respeito às diferenças. 

 
Aprendem todo o conteúdo proposto com muita alegria. 

 
 

 

Em outra questão abordamos se há relutância por parte dos responsáveis pela criança às 

atividades que contemplem a Lei n°. 10.639/2003, a maioria disse que não, exceto uma 

professora que nos trouxe um relato que nos chamou a atenção: 

 
―Não. Pelo contrário. Eles se empenham em colaborar com a escola. Há 

sempre alguma restrição, mas, nada de mais. Como no caso de um aluno 
levar a boneca negra p/casa e na segunda-feira o pai do aluno, no relato, 
questionou o fato do filho ter levado a boneca p/casa. Primeiro porque ele 
não estava acompanhado o projeto da turma, e depois, porque o aluno era 
macho e não brincava de bonecas, foi uma postura machista, sem 
conhecimento e isolada, somente.‖ 

 
 

Na questão que buscávamos saber qual era a percepção das professoras a respeito da 

existência de barreiras para a aplicação da Lei n° 10.639/2003, algumas professoras nos 

trouxeram seus anseios: 

 
Falta capacitação nessa área de conhecimento, falta interesse por parte dos 
professores, falta incentivo aos professores. 

 
Pouca importância pelo tema desenvolvido. 

 
 

Não existem barreiras, mas percebo que os brinquedos ainda não abrangem 
toda essa proposta. Como exemplo posso citar que praticamente não temos 
bonecos e bonecas negras. 

 
Acredito que ainda há muito preconceito quando se fala da cultura africana. 
Algumas resistências dos próprios profissionais. 
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Quando indagamos as professoras se haviam passado por alguma atualização para 

aplicação da lei em sua prática em sala de aula. As professoras responderam: 

 
 

GRÁFICO 4: PASSOU POR ALGUMA ATUALIZAÇÃO PARA APLICAR A LEI EM SUA 

PRÁTICA EM SUA SALA DE AULA? 
 
 
 
 
 
 
 

20% 
 

 Sim 
 

 Não  

80% 
 
 
 
 
 

 
FO NTE: ELABO RAÇÃO PRÓPRIA 

 

 

Por conseguinte questionamos se em seu processo formativo inicial haviam adquirido 

conhecimento da cultura afro-brasileira e africana e em que local isso havia acontecido. 

Algumas professoras citaram a faculdade, mas a maioria disse que não tiveram essa 

oportunidade de conhecer na sua formação inicial. 
 

Em relação ao que acham da lei 10.639/2003 no espaço escolar elas opinaram: 
 
 

GRÁFICO 5: O QUE ACHA DA LEI 10.639/2003 NO ESPAÇO ESCOLAR?  
 
 
 
 
 
 

 Importante e 
100% Necessária  

 Desnecessári 
a 

 
 

 
FO NTE: ELABO RAÇÃO PRÓPRIA 
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Finalizamos questionando se havia participado de alguma formação oferecida pelo 

município de Serra/ES para aplicação da lei e a maioria afirmou que não, mas alguns 

disseram que já participaram de formação oferecida pelo município. 

 

Como já havíamos pontuado anteriormente, a nossa análise documental se debruçou 

sobre o PPP, Plano de Ação 2016 e Cadernos de Planejamento das Professoras e 

procurávamos buscar o que prescreve as referidos documentos a respeito das relações 

étnico-raciais no espaço escolar do Cmei África. 

 

O Projeto Político Pedagógico inicial foi aprovado em 16 de março de 2011, conforme 

resolução CMES (Conselho Municipal de Educação de Serra) nº 161/2011. Nos anos de 

2012 e 2013, as profissionais trabalharam em sua atualização complementando dados de 

pesquisas junto à comunidade e novas reflexões a partir das DCNEIs (Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil), acrescentando a este, maiores 

informações sobre as características da comunidade e dos alunos e a inclusão das 

disciplinas de Arte e de Educação Física em seu currículo, bem como reformulando o 

Projeto Institucional. No ano de 2014, houve a sua última reformulação, sendo que até o 

presente momento da pesquisa ele não havia sido revisado, apesar de o próprio 

documento propor que: ―a cada ano, além de subsidiar todo o trabalho do CMEI, ele 

seja alvo de novas discussões e readequações‖ (p. 97). 

 

No Projeto Político Pedagógico do Cmei ―África‖, encontramos na parte que trata do 

―Currículo na Educação Infantil‖, uma citação retirada das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Infantil de (2009), a respeito das diretrizes que devem ser 

respeitadas para a organização do currículo na educação infantil: ―combater o racismo e 

as discriminações de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e religiosas‖. (p.61). 

 

Também encontramos nos conteúdo referente a datas comemorativas o seguinte 

objetivo: ―Propiciar a interação e o conhecimento das manifestações e tradições culturais 

brasileiras‖ p. 77. 
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Decidimos, a partir de então, tentar visualizar nos documentos seguintes, Plano de Ação 

(2016) e Caderno de Planejamento das Professoras, como o que foi dito no Projeto 

Político Pedagógico estava sendo posto em prática. 

 

No Plano de Ação (2016) do Cmei ―África‖ que é o documento elaborado por 

professoras e corpo técnico (pedagogos e diretor), onde são traçadas as metas e um 

balanço do ano anterior tanto nos aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros, 

não conseguimos visualizar nenhuma ação proposta referente às relações étnico-raciais. 

Podemos citar como exemplo, os projetos, programas e eventos planejados para 2016 

onde nenhum é voltado para este tema, na Festa Cultural nenhuma dança apresentada 

versava sobre este tema. 

 

O Projeto Institucional do Cmei neste ano é intitulado de ―Viajando no Mundo da 

Literatura Infantil: ―Era Uma Vez...‖, onde cada turma desenvolveu subprojetos 

relacionados à temática, onde apenas um tem por objetivo trabalhar com a literatura 

infantil negra. Pensamos que a maioria das crianças do Cmei ―África‖ não conseguiram 

se ver nas histórias contadas e trabalhadas nestes projetos, pois como visualizamos nesta 

pesquisa a maioria das crianças deste Cmei é pardos/negros, e sabemos que a maioria 

dos contos infantis tem como pano de fundo a cultura européia. 

 

No Caderno de Planejamento das Professoras, que é o local onde cada docente registra 

seu Plano de Trabalho individual e traz informações como planejamento pedagógico 

realizado durante o ano: conteúdos, objetivos, critérios para avaliação, rotinas, projetos e 

eventos que deverão ser desenvolvidos pelas professoras, também encontramos escassos 

conteúdos e atividades que tratassem das relações étnico-raciais, em desacordo com as 

respostas das professoras nos questionários onde 64%, disseram que estes conteúdos 

perpassavam o plano de conteúdos durante o ano todo. 

 

Cabe ressaltar que todas as proposições dos referidos planos devem ser fundamentadas 

no Projeto Político Pedagógico do Cmei, e que semanalmente as pedagogas tem 

encontros com cada professor individualmente para acompanhar e colaborar com os 

trabalhos desenvolvidos. 
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Considerações Finais 

 

Na prática da escola observada, apesar do tempo curto de pesquisa, podemos perceber 

o trabalho desenvolvido, infelizmente de forma descontínua, apesar de a temática fazer 

parte do Projeto Político Pedagógico da escola, assim como a falta um planejamento 

voltado para o trabalho com a história e cultura africana e afro-brasileira durante todo o 

ano letivo. Lamentavelmente também percebemos que a escola não dispõe de materiais 

adequados para trabalhar a temática étnico-racial na Educação Infantil, mesmo assim, 

foi possível observar o esforço de algumas professoras. 

 

Neste trabalho de investigação que realizamos, comprovamos que nas instituições de 

Educação Infantil, o trabalho com a temática étnico-racial, ocorre de forma 

descontínua por várias razões: desde a falta de materiais adequados ao público 

específico quanto o desconhecimento de metodologias apropriadas. E dentre os 

obstáculos que mais inviabilizam o processo de implementação da temática é a falta de 

formação (inicial e continuada) das professoras e o descaso dos responsáveis 

institucionais é um dos impedimentos mais significativo. Desse modo, cabe ressaltar, 

aos responsáveis pelo sistema de ensino municipal, entidades mantenedoras e 

coordenações pedagógicas, o estabelecido na Resolução 01/2004, a obrigatoriedade de 

promover o aprofundamento de estudos e a formação continuada, para que os 

professores concebam e desenvolvam unidades de estudos e projetos voltados para o 

desenvolvimento do conteúdo em questão. 

 

O trabalho de pesquisa que realizamos nesta instituição, não tinha a pretensão de 

encontrar ―lacunas‖ em relação à inserção da questão étnico-racial e nem procurava 

nas professoras elementos para culpabilizá-las pelo cumprimento ou não da Lei n°. 

10639/03, buscávamos, estabelecer relações entre as práticas pedagógicas e as 

concepções que a sustentam com as interações estabelecidas com crianças negras no 

cotidiano da escola, e também o que pretendíamos de fato era observar e apresentar os 

possíveis acertos a partir das práticas que pudessem contribuir para um trabalho eficaz. 

Ao mesmo tempo compreender as causas que inviabilizam a inserção da temática na 

Educação Infantil. 
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Diante desse quadro, ao analisarmos as questões referentes às percepções das 

professoras, confirmamos as suposições destacadas pelos textos do nosso referencial 

teórico, onde as professoras encontram dificuldades para enxergar o racismo na escola. 

 

Concluímos dizendo que a educação étnico-racial deve ser incentivada em todos os 

estabelecimentos de ensino independente da faixa etária dos alunos. E é necessário 

lembrar que ainda precisamos avançar muito, à medida que esse trabalho permitiu 

apenas um mergulho superficial, mas elucidativo sobre a educação étnico racial no 

Cmei ―África‖, e esperamos que esse estudo possa contribuir, no mínimo, para a 

reflexão de todos aqueles envolvidos com a Educação Infantil deste Cmei 

comprometidos com a formação de uma sociedade melhor. A importância dessa 

temática é para além do reconhecimento da contribuição do povo negro na sociedade 

brasileira, vem para afastar as práticas de preconceito e racismo ainda existentes em 

nossa sociedade. 
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RESUMO: Esta pesquisa integra o Projeto de Ensino ―Transição entre a educação  
infantil e o ensino fundamental‖ do Programa Institucional de Apoio Acadêmico (PIAA) 
PROGRAD/UFES. Apresentaremos resultados de um estudo exploratório que se propôs 

investigar contribuições da perspectiva discursiva e dialógica (BAKHTIN, 1999) e do 
trabalho com a literatura infantil como recurso de combate ao racismo na escola. Foram 
utilizadas como objeto de análise, atividades planejadas e vivenciadas com crianças de 5 
e 6 anos no primeiro semestre de 2016, tendo como referência a literatura infantil ―O 
cabelo de Lelê‖. As referidas atividades possibilitaram a reflexão sobre a estética negra 

no sentido de desconstruir a negatividade atribuída ao cabelo crespo, possibilitando o 
fortalecimento das construções identitárias de crianças negras e valorização das 
diversidades étnicas. 

 
Palavras – chave: Educação infantil; Literatura infantil; Relações étnico-raciais. 

 
 

 

ABSTRACT: This research is part of the Education Project "Transition between 
kindergarten and elementary school." We present results of an exploratory study that 
proposed to investigate contributions of the discursive and dialogical perspective 
(BAKHTIN, 1999) and working with children's literature as a combat action against 
racism at school.As the object of analysis, planned activities, experienced with children 
5 and 6 years, were used in the first half of 2016, having as children's literature 
reference, the book "The hair Lelê". These activities enabled reflection on the black 
aesthetic in order to deconstruct the negativity attributed to frizzy hair, building up the 
strengthening of identity constructions of black children and appreciation of ethnic 
diversity. 

 
Keywords: Early childhood education; Children's literature; Ethnic-racial relations.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho é resultante das atividades desenvolvidas no Projeto de Ensino 

―Articulação educação infantil e ensino fundamental‖ que integra o Programa 

Institucional de Apoio Acadêmico (PIAA)
5
 da Universidade Federal do Espírito Santo e 

tem como objetivo geral o desenvolvimento de práticas pedagógicas que contribuam 

para a articulação e transição das crianças entre as etapas da educação básica: educação 

infantil e ensino fundamental. 

 
A pesquisa foi realizada em uma turma com crianças na faixa etária de cinco anos de 

idade de um Centro de Educação Infantil (CEI) e em uma turma de 1º ano de uma 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF), ambas localizadas no município de 

Vitória-ES. 

 
Nesta produção apresentaremos resultados de um estudo exploratório que se propôs 

investigar contribuições das estratégias de leitura propostas por Solé (1998), mas 

ampliando para uma concepção de linguagem na perspectiva bakhtiniana, uma vez que, 

Bakhtin (1999) concebe a língua como constituída nas relações humanas, sendo, 

portanto, uma atividade social, lugar e espaço de interação entre sujeitos. O estudo se 

propôs ainda a investigar as contribuições da literatura infantil como recurso de 

combate ao racismo na escola. 

 
No decorrer da investigação, inicialmente nos apropriamos do referencial teórico acerca 

das concepções de infância, linguagem e da perspectiva das estratégias de leitura e 

literatura infantil como recurso para promoção da igualdade racial na escola 

considerando, sobretudo, a importância e implementação da Lei 10639/03. 

 

Como aporte teórico, consideramos a perspectiva de linguagem proposta por Bakhtin 

(1999) e buscamos dialogar com autores que nos ajudam a pensar sobre o ensino das 

relações étnico-raciais na educação básica, especialmente na educação infantil, como 

Gomes (2002; 2012) e Cavalleiro (2000). Em um segundo momento, elaboramos e 

planejamos as práticas considerando o referencial discutido no projeto e o objetivo da 
 
 
 

5 O PIAA visa ao acompanhamento acadêmico dos estudantes de graduação, tendo em vista a promoção 
do sucesso acadêmico e o combate à retenção, ao desligamento e à evasão nos cursos de graduação da 
UFES. O programa tem como proposta a criação de atividades que propiciem: a) uma melh or inserção do 
estudante no ambiente acadêmico; b) o acompanhamento de seu desempenho durante o curso, e; c) a 
preparação de sua passagem para a vida profissional.
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proposta. Posteriormente vivenciamos com as crianças as práticas de leitura como 

processo de produção de sentidos e fizemos análise da vivência e das narrativas das 

crianças que surgiram durante a execução da proposta. 

 
 

 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA E DA LITERATURA INFANTIL COMO 
RECURSO DE COMBATE AO RACISMO NA ESCOLA 

 
 

 

A Lei nº 10.639/03 sancionada em janeiro do ano de 2013 que alterou dispositivos da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 – LDB – instituindo o ensino 

da História da África a da cultura afro- brasileira nos currículos escolares das redes de 

ensino, provocou a reflexão e ressignificação das práticas educacionais voltadas para a 

valorização da cultura afro-brasileira e superação do racismo na escola em toda 

educação básica, desde a educação infantil. 

 
De acordo com Gomes (2012), a introdução da Lei 10.639/03 implica uma mudança 

estrutural, cultural e política no campo curricular e epistemológico podendo possibilitar 

o rompimento com o silêncio e a invisibilidade do trabalho com a temática étnico-racial 

no âmbito escolar. Invisibilidade esta que notamos na ausência de práticas pedagógicas 

que valorizem as diferenças étnicas, com a escassez de livros de literatura infantil com 

protagonistas negras e negros e até com a própria estrutura estética da escola. A Lei 

10.639/03 surge então nesse contexto, como uma ação afirmativa, com objetivo de 

diminuir as desigualdades raciais enraizadas na cultura brasileira, por meio do respeito 

mútuo, valorização das diferenças e cultivo da equidade. 

 

As pesquisas de Godoy (1996) e Souza (2002) apontam que a criança, desde a tenra 

idade, percebe as diferenças raciais e faz relações de hierarquização decorrentes dos 

signos corporais, sobretudo, a cor da pele e o tipo capilar. Essas relações de 

hierarquizações percebidas pelas crianças são decorrentes da representação negativa 

construída pelo imaginário coletivo da sociedade brasileira, que supervaloriza um 

padrão estético branco em detrimento do negro. É possível confirmar e perceber isto nas 

mídias, desenhos animados e nos livros, por exemplo, em que os personagens negros 

quase sempre aparecem em condições subalternas, caricaturados, estereotipados, ou 

colocados em posições de inferioridade sendo negativamente referenciados. 
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Por outro lado, o ensino das relações étnico-raciais tem por objetivo promover práticas 

pedagógicas que favoreçam a apropriação das crianças de conhecimentos e atitudes 

voltadas para o respeito à diversidade, valores que enfatizem e reconheçam a 

pluralidade étnico-racial, tornando as crianças capazes de se relacionar de forma a 

respeitar e valorizar as diferenças. 

 

Nesta direção, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (2010, p.21) 

apontam que as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil devem 

assegurar ―o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as 

histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à 

discriminação‖. Diante disso, planejamos de forma intencional práticas de leituras com 

estratégias de leitura dentro da temática da diversidade de forma a garantir os direitos 

das crianças ao ensino das relações étnico-raciais e também para que pudéssemos ouvi-

las de forma diagnóstica sobre seus conceitos, pré-conceitos e experiências relacionadas 

à temática da diversidade racial. 

 

A partir dos objetivos dessa iniciativa, propusemos práticas de leitura que articulassem 

o lúdico à concepção de infância, de linguagem e de leitura que são referenciais teóricos 

do projeto. Neste estudo entendemos que as crianças são sujeitos que se desenvolvem 

no e com o mundo, mediados pela linguagem, pela atividade, pelos símbolos e pelos 

outros seres, pois são cidadãs dotadas de deveres e direitos; sujeitos singulares, 

participantes ativos nas trocas sociais; sujeitos sociais e históricos, produto e produtores 

de cultura. 

 
Dialogando com as culturas infantis, apostamos na perspectiva bakhtiniana de 

linguagem uma vez que Bakhtin (1999) concebe a língua como constituída nas relações 

humanas, sendo, portanto, uma atividade social, lugar e espaço de interação entre 

sujeitos. Nessa perspectiva, a leitura é concebida como uma atividade interativa 

altamente complexa de produção de sentidos. Ou seja, uma concepção em que o leitor 

também produz sentidos a partir da leitura realizada, tendo em vista a consideração de 

seus conhecimentos prévios. 

 

Essa abordagem é discursiva e defende que a compreensão de um texto não se encerra 

nele mesmo, nem somente nas capacidades cognitivas do leitor, pois leva em conta a 

sua bagagem cultural. Koch e Elias (2006) destacam que o sentido do texto não está 
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circunscrito apenas a ele, tampouco a seu leitor, mas na relação dialógica entre texto e 

sujeitos. O leitor aciona seus conhecimentos para interagir com o texto, dialogando com 

ele, o que pressupõe explorar as condições de produção do texto, a sua relação com 

outros textos, as dimensões éticas, estéticas, políticas, as imagens que contribuem para a 

constituição de sentidos, a discussão crítica. 

 

Para esse encontro entre as crianças, os textos, os autores e ilustradores, dialogamos 

também em nossos estudos com a abordagem da psicologia histórico-cultural, pois 

sendo a leitura de natureza cultural, necessita do papel do outro, da mediação. Assim, na 

leitura as crianças precisam dialogar com seus pares, com o autor e com o texto e esse 

processo necessita ―de uma mediação qualificada dos professores que, por sua vez, só é 

possível se há planejamento, organização intencional e sistemática do trabalho a ser 

realizado com as crianças na sala de aula‖ (GONTIJO, 2008). 

 

Diante disto, orientados pela abordagem que concebe a leitura como um processo de 

construção de sentidos elencamos como a primeira prática de leitura dentro do tema 

diversidade racial afro-brasileira a literatura O cabelo de Lelê (fig.1) da autora Valéria 

Belém, com ilustrações de Adriana Mendonça. O livro conta a história de uma menina 

que inicialmente não gostava dos seus cabelos e que vai buscar a resposta em um livro 

para descobrir de onde vinham os seus cachinhos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Capa do livro ―O cabelo de Lelê‘. 
Fonte: http://www.livrariacultura.com.br. 

 
 

 
Além de trabalhar o reconhecimento das diferenças e superação do racismo, buscamos 

também, por meio da literatura infantil e das estratégias de leitura, oferecer uma 

referência positiva de identificação para as crianças negras, que muitas vezes não se 

veem representadas nas histórias infantis. 

http://www.livrariacultura.com.br/
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Para produzir sentidos de um texto, partindo de uma abordagem histórico-cultural, 

lançamos mão de estratégias de leitura propostas por Solé (1998). De acordo com a 

referida autora constituem estratégias de leitura, atividades que realizamos antes, 

durante e depois da leitura. Além de contribuir para a produção de sentidos de um texto, 

a autora destaca ainda, que o ensino dessas estratégias estimula os leitores a refletirem 

sobre seus conhecimentos prévios, realizarem deduções, construírem hipóteses e 

conclusões preliminares de acordo com seus conhecimentos culturais para compreensão 

dos textos. 

 

Desta forma, a partir da literatura ―O Cabelo de Lelê‖, planejamos estratégias 

mediadoras objetivando contribuir para que as crianças pudessem construir sentidos de 

forma a valorizar as diferenças étnicas, estéticas e culturais presentes na sociedade e 

colaborar para a superação do racismo. 

 

Isto posto, planejamos uma prática de leitura interagindo com as crianças antes, durante 

e depois da história, por meio de imagens ilustrativas, perguntas relacionadas ao 

contexto da leitura e objetos que auxiliavam uma dinâmica com as crianças, que tinha 

como intenção propor um momento maior para crianças expressarem suas hipóteses 

sobre os assuntos abordados e as apropriações da história. Assim, partimos da 

concepção que o professor tem função mediadora durante os processos de leitura, por 

meio das estratégias que possibilitam às crianças ativar conhecimentos prévios, realizar 

inferências para compreenderem textos, identificar e esclarecer o que não entendem. E, 

completamos que contribui, portanto, para a produção de sentidos. 

 
Em roda, iniciamos as estratégias antes da leitura (fig.2), explorando os aspectos pré-

textuais, como a capa do livro. Tampamos o título da história para que as crianças 

pudessem formular hipóteses sobre o título do texto e sobre o assunto que seria 

abordado naquela história. Na EMEF, duas crianças relataram que já conheciam a 

história, mas não recordavam detalhes. No CMEI uma criança leu o título do livro que 

estava na mão da personagem dizendo ―o livro é sobre países africanos‖. Aproveitamos 

para ouvir os conhecimentos prévios que as crianças tinham sobre a África e em seguida 

apresentamos o globo terrestre indicando a localização e extensão deste continente, bem 

como imagens de praias, animais, tribos, famílias, crianças nas escolas e pontos 

turísticos de alguns países africanos. Buscamos com isso, mostrar outras referências 
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sobre o continente africano, sua cultura, diversidade e beleza como uma forma de 

desconstruir a visão estereotipada e minimizada de uma única África. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Roda para leitura da história 
Fonte: Acervo do projeto de ensino 

 

No decorrer da proposta apresentamos as imagens de duas princesas africanas e 

percebemos que houve estranheza por parte das crianças, como é possível notar nas 

falas: ―elas não são princesas porque não têm vestidos bonitos‖; ―Elas não são princesas 

porque não tem coroa e nem cabelo; Elas são feias‖. A partir dessas falas, percebemos 

um discurso entre algumas crianças, de uma única concepção de beleza, que é o padrão 

eurocêntrico difundido na sociedade pela mídia e principalmente pelos contos de 

princesas das literaturas infantis, em que as princesas em sua maioria exibem uma 

estética relacionada ao fenótipo branco. 

 

Em seguida, descobrimos o título e uma das crianças leu ―O cabelo de Lelê‖ e iniciamos 

a leitura da história. Realizamos algumas estratégias durante a leitura para que as 

crianças pudessem relatar sentidos produzidos. Em uma página, a autora narra que Lelê 

não gostava do que via, assim perguntamos: ―o que será que ela via que não gostava?‖. 

De forma rápida todas as crianças do CMEI respondem ―o cabelo‖, no mesmo momento 

questionamos o porquê de ser o cabelo e uma das meninas fala ―que cabelão! Parece 

uma juba de leão‖, outras crianças indicaram algumas hipóteses: ―Lelê não gosta do 

cabelo dela‖; ―Ela não gosta do cabelo porque é muito grande e cheio‖; ―Se ela cortar o 

cabelo, ela vai ficar mais feliz‖. Na EMEF, muitas crianças têm os cabelos cacheados e 



 

59 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 

crespos, contudo, não apresentaram uma postura positiva em relação ao cabelo da 

personagem, de outro modo não se reconheciam naquela imagem. 

 

Entendemos que as falas e posturas das crianças são resultantes da ilustração da história 

(fig.3) que estampa o cabelo da personagem de uma forma exagerada e caricata. Outro 

indicativo que justifica as narrativas está na invisibilidade, em outras, na depreciação da 

estética negra em detrimento de uma estética branca presente na sociedade, em que o 

cabelo afrodescendente é vislumbrado como algo feio, grotesco e exótico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 imagem do cabelo de Lelê 
Fonte: Fonte: http://www.livrariacultura.com.br 

 

 

Cabelos crespos, usualmente são desqualificados socialmente relacionados a termos 

como cabelo ruim, cabelo difícil, bombril, rebelde, duro. Desde a infância as crianças, 

tanto negras quanto brancas, veem, ouvem e convivem com esta realidade. Estes 

estereótipos negativos associados ao fenótipo negro, principalmente no que tange ao 

corpo negro a ao cabelo crespo, deve ser desconstruído especialmente entre as crianças 

uma vez que ―a criança que internaliza essa representação negativa tende a não gostar 

de si própria e dos outros que se lhe assemelham‖ (Munanga, 2005, p.27). Neste 

contexto, a escola surge como espaço social privilegiado para se trabalhar essas 

questões, por meio do ensino das relações raciais, abordando a temática étnica, estética 

e cultural, desconstruindo a falsa ideia da superioridade branca em detrimento da negra, 

sobretudo, desmontando estereótipos relativos à negritude. 

 

Dando sequência na história, em certo momento, a personagem se questiona sobre as 

origens dos seus cachos. Neste momento, as crianças se calam, acreditamos que pela 

curiosidade de descobrir de onde vêm. No enredo da história, a personagem descobre 

por meio da leitura de um livro que seus cabelos são uma herança étnica de seus 

http://www.livrariacultura.com.br/
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ancestrais. Ao descobrir a origem de seus cachos, a Lelê demonstra satisfação e orgulho 

de sua história e de seus cabelos. Como a personagem diz que herdou o cabelo de seus 

antepassados, uma criança diz ―tia nosso cabelo é um pedacinho da nossa família, o 

meu cabelo é igual o da mamãe‖, assim, junto com os colegas exploramos essa fala 

abordando que cada um tem uma história e um ―pedacinho‖ da sua família por uma 

questão hereditária, logo outras crianças comentaram: ―minha avó é italiana‖ outra dizia 

―meu nariz é igual o da mamãe‖. 

 
Ao final da história, realizamos algumas estratégias, dentre elas a dinâmica ―Lelê agora 

gosta do que vê. E você?‖ (fig.4) na qual utilizamos uma caixa com um espelho no 

fundo para que cada criança se olhasse e dissesse se gostava ou não do que estava 

vendo. Muitas crianças ao verem suas imagens refletidas demonstraram satisfação, 

outras, certa timidez, algumas se mostraram inseguras e tristes com seus cabelos. 

Buscamos trabalhar a autoestima das crianças e valorização de suas características por 

meio de palavras positivas sobre suas estéticas corporais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Roda para leitura da história 
Fonte: Acervo do projeto de ensino 

 

As crianças que demonstraram insatisfação com sua aparência a fizeram por meio da 

negação de se olharem no espelho e até por meio do choro. Essa reação pode ser 

indicativo de múltiplas situações como auto-rejeição devido à situações de 

desvalorização de suas características fenotípicas e convivência com o racismo. Sobre 

isso, Gomes (2002), aponta que a manipulação dos cabelos é um processo conflituoso 

para o negro brasileiro. A autora afirma que tais conflitos podem gerar sentimentos de 

rejeição, ressignificação ou até de negação ao pertencimento étnico-racial. Concordando 

com Gomes (2002) as pesquisas de Cavalleiro (2000) indicaram que a vivência com o 



 

61 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 

racismo, o preconceito e a discriminação racial na infância pode trazer danos, muitas 

vezes irreparáveis, para as crianças negras, como auto-rejeição e baixa autoestima. 

 

Outra dinâmica realizada foi a apreciação de imagens de crianças com cabelos diversos, 

de múltiplas cores, tipos e diferentes penteados, levamos perucas e convidamos as 

crianças a experimentarem diferentes tipos de cabelos, lisos, cacheados, blackpowers, 

pretos, loiros e coloridos (Fig.5 e 6). Pretendíamos com isso, demonstrar que existem 

muitas possibilidades de se ter um cabelo, um penteado e que não havia apenas um tipo 

capilar considerado bonito, mas variados, e que cada cabelo tinha uma história, que 

deveríamos conhecer e respeitar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5. Experimentando peruca 
Fonte: Acervo do projeto de ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Experimentando peruca  
Fonte: Acervo do projeto de ensino 

 

 

Concluindo a estratégia propomos que as crianças fizessem um autorretrato (Fig.7 e 8) e 

levamos diversos materiais para que elas pudessem utilizar para ilustrar os seus cabelos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 7. Autorretrato  
Fonte: Acervo do projeto de ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 8. Autorretrato  
Fonte: Acervo do projeto de ensino 
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Com a vivência das estratégias de leitura anteriormente narradas, buscamos desenvolver 

junto com as crianças uma concepção de leitura na perspectiva dialógica e discursiva de 

linguagem, uma vez que na prática vivenciada a ênfase não está apenas nos sentidos que 

a autora produziu ao escrever a história, mas, a partir de uma mediação planejada, num 

encontro entre autor, texto e leitores tendo em vista a produção de sentidos também 

pelas crianças que são instigadas a participar ativamente. 

 
 
 
 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 
 

A prática de leitura proposta a partir da literatura ―O Cabelo de Lelê‖, via mediação e 

formulação de estratégias de leitura, se apresentou neste estudo como um recurso para 

que as crianças pudessem construir sentidos de forma a valorizar as diferenças étnicas, 

estéticas e culturais presentes na sociedade. 

 

Diante disto, além de propor estratégias com o desenvolvimento das práticas de leitura 

que favorecem o protagonismo infantil possibilitando às crianças a participação a partir 

de suas maneiras próprias de significar, criar e recriar, buscamos também possibilitar a 

reflexão sobre a percepção de uma estética negra, no sentido de desconstruir a 

negatividade atribuída ao corpo negro e ao cabelo crespo. 

 

A pesquisa ainda confirmou a urgência e necessidade de implementação da Lei 

10.639/03 a partir da inserção nos currículos escolares da perspectiva do trabalho com a 

temática relativa à estética corporal e seus significados no processo de construção das 

identidades das crianças, sobretudo, as negras. É primordial consolidarmos estratégias 

de ensino e mecanismos práticos pedagógicos que fomentem a construção de uma 

pedagogia antirracista que visem a promoção do respeito e valorização das diferenças, 

que contribua para a eliminação de toda e qualquer forma de preconceito. 
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ESTEVÃO ROBERTO DA SILVA NA EDUCAÇÃO: ARTE E RACISMO 
INSTITUCIONAL 

 

 

Maria Luiza Rodrigues de Freitas
1 

 

Resumo: O presente artigo situa-se no âmbito das diretrizes básicas do ensino da arte nas 
escolas, visando à aplicação da lei 10639/2003, que modifica a lei 9394/96 (Lei das Diretrizes 
Básicas da Educação), exigindo a inclusão de temas da cultura afro-brasileira e africana no 
currículo escolar da disciplina de Arte. Utilizou-se obras do artista negro do século XIX, 
Estevão Roberto da Silva, primeiro negro a frequentar a Academia Imperial de Belas Artes do 
Rio de Janeiro (AIBA), que muito contribuiu com a pintura de natureza morta do país, para 
discutir o racismo, pois o mesmo foi vítima de discriminação racial dentro de uma academia, 
e continua sendo vítima, pois não se encontra obras de Estevão Silva nos livros didáticos. 
Desenvolvemos no ambiente escolar uma prática pedagógica, resgatando suas obras, através 
de releituras, com intuito de fazer-se conhecido, e mudar o discurso eurocêntrico de releituras 
de pinturas na disciplina Arte. 

 
Palavras-chave: Afro-brasileiro; Arte; Prática pedagógica; Releituras; Racismo. 

 

 

Abstract: This current article stands upon the basic guidelines for Art education in schools, 
aiming the implementation of the Law 10639/2003, which modifies the Law 9394/96 (Law of 
basic guidelines for Education), it requires inclusion of Afro-Brazilian and African cultural 
affairs in art classes of the school curriculum. We used Estevão Roberto da Silva's artworks, a 
nineteenth century black artist, which was the first one to attend the Fine Imperial Academy 
of Arts of Rio de Janeiro (AIBA). He has contributed greatly to the country by using still-life 
paintings to discuss racism, as he himself was and still is a victim of racial discrimination 
inside the Academy. As proof of that, we cannot find his artworks in nowadays textbooks. 
Developed a pedagogical practice at school, rescuing his artworks through reinterpretations in 
order to make them known to a broader audience, at the same time, trying to address the 
Eurocentric reinterpretations dominance issue in Art discipline as well. 

 

Keyword: African-Brazilian; Painting; Teaching practice; Reinterpretations; Racism. 
 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
 

As discussões sobre educação e racismo no Brasil estão sendo disseminadas por segmentos 
 

diversos da sociedade brasileira, esse artigo situa-se no âmbito dessas questões dentro das  
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diretrizes básicas do ensino da arte nas escolas, que visa a aplicação do currículo escolar na 

disciplina de Arte, tornando obrigatório o cumprimento da lei 10639/2003, que modifica a lei 

9394/96 (Lei das Diretrizes Básicas da Educação), estabelecendo a inclusão de temas da 

cultura afro-brasileira e africana em toda a rede de ensino da educação básica, tendo o foco 

nas disciplinas de Arte, História e Literatura, como disseminadoras dessa inclusão no contexto 

escolar. 

 

Objetiva-se a aplicação da Lei nº 10.639/2003, para incluir no currículo oficial de Rede de 

Ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e indígena, 

acrescentando dois artigos: 26-A e 79-B. No artigo 26-A, que estabelece o ensino sobre 

cultura e história afro-brasileira e especificando que o ensino deve privilegiar 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. Já com o artigo 79-B, inclui-se no calendário 

escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. 

 

Visa ainda estabelecer um diálogo com a produção artística de Estevão Silva, por meio de 

contatos com obras do artista em livros (não didáticos), aulas expositivas com descrição das 

imagens no data show, pesquisa na internet entre outros, usando a metodologia da Proposta 

Triangular
2
 de Ana Mae Barbosa, como instrumento de contribuição no desenvolvimento do 

processo da aprendizagem cognitiva dos alunos. 

 
Mesmo a lei sendo implantada em 2003, treze anos já se passaram e com relação à temática, 

poucos educadores instrui seus educandos com a cultura afro-brasileira ou africana. Apesar 

dos avanços nos últimos anos, o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas ainda 

não é totalmente reconhecido, a maioria dos educandos não conhece a contribuição histórico-

social dos descendentes de africanos ao país. 

 

Segundo Leonor Franco de Araújo (Palestra Sobre o Plano Nacional de Implementação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Étnico-Racial, 2015), ex-Coordenadora Geral 

de Diversidade e Inclusão Social da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (Secadi) no período de 2007 a 2010, a implantação da lei não abarca todos os 
 
 

2 Segundo autora, o termo Metodologia Triangular, termo comumente usado em teses, artigos, trabalhos 
acadêmicos, deveria ser substituído por Proposta Triangular, visto que cada professor tem sua metodologia de 
trabalho. BARBOSA, Ana Mae. Tópicos Utópicos: c/Arte, 1998. p. 33.
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alunos e professores, havendo algumas ações iniciadas pelos movimentos negros, 

universidades federais e MEC. Reforça-se que um dos aspectos relevantes que nos traz a Lei 

10.639/03 é o do restabelecimento do diálogo, rompendo-se o monólogo até então instituído, 

que trazia por referência o falar e o fazer escolar com base em único valor civilizatório, o 

europeu. A lei, portanto, rompe com a ideia de subordinação racial no campo das ideias e das 

práticas educacionais, propondo a reconstrução por meio da escola, seus valores e as relações 

raciais na educação e na sociedade brasileira. 

 

No ambiente escolar foi desenvolvida uma metodologia adequada à pintura do artista afro 

brasileiro Estevão Silva. Ele foi o primeiro negro a entrar na Academia Imperial de Belas 

Artes (AIBA) no Rio de Janeiro no século XIX. Um pintor clássico, que contribuiu com a arte 

brasileira, mas não está nos livros didáticos, resgatando assim a sua pintura para o contexto 

escolar, dentro da disciplina Arte. Por meio de leitura e releitura de obras produzidas pelo 

artista, percebemos que tal contribuiu imensamente com a pintura de natureza morta do nosso 

país. Porém a discriminação racial não ―permitiu‖ que o mesmo entrasse em nossos livros 

didáticos assim como outros artistas tão bons quanto ele. 

 

O artista nasceu exatamente no ano de conflito entre Brasil e Inglaterra sobre o comércio de 

escravizados, pois a Inglaterra havia instituído a lei Bil Aberdeen de 1845, lei essa que 

concedia aos almirantes ingleses o direito de aprisionar navios negreiros (navios que 

transportavam pessoas escravizadas do continente africano). A lei Bil Aberdeen poderia julgar 

comandantes, pelo transporte de cativos da África para as Américas, inclusive os casos de 

navios em águas do território brasileiro. 

 
Em 1850 é aprovada a Lei Eusébio de Queiróz, modificando a legislação escravagista 

brasileira, proibindo o comércio de escravos para o Brasil. Houve a Lei Nabuco de Araújo, 

que previa sanções para autoridades que encobertasse o contrabando de escravizados. O Brasil 

concede em 1871, por meio da Lei do Ventre Livre, liberdade aos filhos de escravizados, mas 

seus senhores mantém a tutela até os mesmos atingirem idade de 21 anos. Em 1885 a Lei dos 

Sexagenários, concede liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Somente em 13 de 

maio de 1888, a Lei Imperial n.º 3.353 extinguiu a escravidão no Brasil. 
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Segundo Leite (1988), os pintores negros do século lograram externar durante o século XVII 

e, sobretudo XVIII muito de sua sensibilidade artística, colocando-se a serviço da igreja 

católica e usando o vocabulário plástico do Barroco, tendência artística que se desenvolveu 

primeiramente nas artes plásticas e depois se manifestou na literatura, no teatro e na música. 

No século XIX a presença negra dominava a arte de esculpir em madeira, pois tinha vocação 

da África negra para as artes tridimensionais, como os dois maiores artistas negros, Antônio 

Francisco Lisboa e Valentim da Fonseca e Silva. 

 

Ressalta-se que o ingresso em uma academia de artes, submetia o artista a exames de 

admissão. Após ser aceito, seguia-se anos de treinamento e estudo, dando ênfase ao 

componente intelectual da produção artística, objetivando elevar os artistas acima dos 

artesãos, vistos como trabalhadores manuais. 

 

A pintura é inspirada na escultura clássica grega e na pintura renascentista italiana, 

principalmente em Rafael, um pintor que se destacou por usar o equilíbrio entre as cores. As 

Revoluções Francesa e Industrial causaram grandes mudanças nas artes nesse período. 

Geralmente as obras expressavam fortes emoções e um realismo, fazendo da obra uma grande 

influência para a época. Little (2010) diz que as obras tendiam a uma grave seriedade moral à 

beira da austeridade. 

 

É nesse realismo que se encontra as pinturas de natureza morta do artista afro-brasileiro 

Estevão Silva, que fora dos padrões da arte africana, buscou nos padrões vigentes da época 

uma realidade até então buscada pela Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, retratando 

em pinturas os padrões da academia com uma perfeição exemplar. Mas esse padrão de 

perfeição na pintura não o livrou das mazelas do racismo institucional. 

 

A metodologia aplicada teve como referência a Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa 

(1998), por ser uma das principais referências no ensino da arte no Brasil. Essa proposta é a 

base da maioria dos programas em Arte-educação no país, trabalhando com três pilares na 

disciplina Arte: contextualizar, apreciar e fazer. Tais pilares leva o educando a vivenciar o 

contexto histórico com a teoria, apreciação de obras, através de museus, galerias, centro 

culturais, internet e fazer arte, que é sua produção individual, para um bom aprendizado na 

disciplina de Arte. 
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Para discorrer sobre Estevão Silva, recorre-se a Missão Artística Francesa, responsável em 

trazer a pintura europeia para nosso país no século XIX, tendo como objetivo a promoção e 

aperfeiçoamento das artes e da ciência segundo princípios de pluridisciplinaridade, que chega 

no Rio de Janeiro em 1816, com um grupo de artistas franceses, dentre eles Debret, Nicolas 

Antoine Taunay e seu irmão Auguste-Marie Taunay, Grandjean de Montigny, Charles-Simon 

Pradier. Ainda se somam os pintores, arquitetos, paisagistas, gravadores, tendo como líder 

Joachim Lebreton, objetivando a fundação da primeira Academia de Arte no Reino Unido de 

Portugal, Brasil e Algarves. Durante sua permanência iriam transmitir uma nova imagem da 

arte, levando-a a um novo patamar que não fosse a figura do artista artesão a serviço da igreja 

e dos seus temas. 

 

Parreiras (1943) menciona que após a criação da Academia Imperial de Belas Artes, alguns 

artistas preferem trabalhar ao ar livre saindo de dentro de seu atelier. O Barroco vai saindo de 

cena dando abertura para o Neoclássico, estilos já comentado anteriormente. O artista para 

acompanhar as mudanças da época, deveria ter condições de pagar por uma educação de alto 

custo, inclusive tendo que ir para o exterior para completar seus estudos, caso do pintor Pedro 

Alexandrino que tinha uma certa superioridade ao artista Estevão Silva, nessa categoria visto 

ter estudado fora. 

 

Nesse processo, os negros e mestiços em sua maioria, ficaram de fora, pois eram desprovidos 

de recursos materiais, não tendo como custear uma boa educação. Apesar de o contexto social 

ser desfavorável aos artistas negros, alguns deles destacaram-se na arte brasileira nesse 

período, como por exemplo, o artista Estevão Silva. 

 
 
 

 

2. A ARTE DE ESTEVÃO SILVA NA PINTURA DE NATUREZA MORTA 
 
 

Jorgen (2014), diz que Estevão Roberto da Silva nasceu em Niterói/RJ em 26 de dezembro de 

1845 e faleceu 09 de novembro de 1891 de causas desconhecidas. Filho de pais africanos, 

pintor e professor, estudou na Academia Imperial de Belas Artes - AIBA, RJ. O primeiro 

pintor negro formado pela academia. No entanto, é um nome desconhecido nas artes 

brasileiras mesmo sendo um grande artista e um dos principais pintores de natureza-morta do 
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século XIX. Matriculou-se na instituição em 1864 e estudou com Victor Meirelles, Jules Le 

Chevrel e Agostinho da Motta, com quem compartilhava o gosto em retratar natureza-morta. 

Foi contemporâneo do pintor negro Antônio Firmino Monteiro, dos pintores Almeida Junior, 

Rodolfo Amoedo, Belmiro de Almeida e do escultor Henrique Bernardelli. Em sua formação 

foi marcado por Agostinho José da Mota, destacado pintor de natureza morta. 

 

Uma das referências mais antigas que se tem do artista, segundo Leite (1988), trata-se de um 

fato de racismo ocorrido com o mesmo na academia, ao defender-se de uma injusta premiação 

destinado a ele na 25ª Exposição Geral de Belas Artes da Academia. Quando, contrariando 

todas as expectativas, não recebeu o primeiro prêmio da Exposição Geral de Belas Artes, 

protestou durante a sessão solene diante do próprio Imperador Dom Pedro II, dizendo-se 

injustiçado por discordar da premiação destinada a ele na exposição. Nessa sessão de entrega 

dos prêmios aos alunos destaque, todos eram unânimes que Estevão iria receber o prêmio, 

mas o mesmo não recebeu e agiu com insubordinação perante o rei Dom Pedro II. Conquistou 

a medalha de prata nas exposições gerais de Belas Artes de 1876 e 1879, a medalha de ouro 

de segunda classe na exposição geral de Belas Artes de 1884 e o prêmio aquisição na 

exposição geral de 1890. Destacou-se especialmente no tema das frutas tropicais, objeto da 

prática pedagógica da pesquisa. 

 

Relacionou-se com o Grupo Grimm, que tinha proposta de observar suas composições 

diretamente da natureza, substituindo assim a apreciação dentro das paredes de uma academia, 

mas não rompeu com a Academia. 

 

Segundo o pintor Antônio Parreiras, colega de academia de Estevão Silva, o fato aconteceu 

―[...] num grande salão onde, em uma espécie de palanque, se sentava em uma rica cadeira o 

Imperador rodeado pela congregação‖ (PARREIRAS, 1943, p.46). A maioria dos presentes na 

Exposição geral de Belas Artes de 1879 era unânime que o prêmio do 1º lugar da exposição 

mencionada seria concedido a Estevão Silva, mas por um ato de racismo institucional, ele não 

recebeu essa colocação. 

 
[...] Estávamos convencidos de que o primeiro prêmio seria conferido a Estev ão 
Silva. Ele trêmulo, comovido, esperava. Mas foi outro o distinguido pela 
congregação. Estevão ficou como aniquilado. A sua cabeça pendeu, seus olhos se 
encheram de lágrimas. Recuou, e foi ficar atrás de todos. Íamos nos revoltar. - 
Silêncio! Eu sei o que devo fazer. Tão imperiosamente foram ditas estas palavras, 
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por aquele homem que chorava, que obedecemos. Um por um, foram sendo 
chamados os premiados. Finalmente, o nome de Estevão Silva ecoou na sala. Calmo, 
passou entre nós. A passos lentos atravessou o salão. Aproximou-se do estrado, onde 
estava o Imperador. Depois, belo oh! muito belo - aquele negro ergueu 
arrogantemente a cabeça e forte gritou: Recuso!...‖ (PARREIRAS,1943, p. 46, grifo 

nosso) 

 

Conforme Leite, (1988), foi formada uma comissão composta por Moreira Maia, Chaves 

Pinheiro e José Maria de Medeiros, encarregada de apurar o incidente acima citado e punir o 

insubordinado, e a mesma avalia sua atitude como insubordinação e suspende-o das atividades 

discentes por um ano, fazendo o pronunciamento abaixo descrito: 

 
[...] A Comissão nomeada pelo Exmo. Sr. Cons. Diretor para indicar do desacato 
praticado pelo aluno Estevão Roberto da Silva por ocasião do ato solene da 
distribuição dos prêmios aos alunos que mais se distinguiram na última exposição, 
havendo chamado à sua presença o mesmo aluno, ouviu-o no que foi convidado a 
produzir em sua defesa, e tendo formado juízo a respeito do fato, vem apresentar o 
seu parecer. Que o aluno de que se trata, perturbando de modo insólito, com um 
protesto verbal, a marca da solenidade da sessão pública da distribuição dos 
prêmios, incorreu na disposição dos arts. 149 e 155, é indubitavelmente: não só 
porque promoveu com surpresa geral, uma desordem moral, embora transitória, 
dentro do edifício, mas também porque, de modo irreverente, irrogou à Congregação 
uma injúria afrontosa, pondo publicamente em dúvida a retidão do juízo profissional 
dos seus mestres, e faltando assim, com desprezo das conveniências, ao respeito 
devido aos seus superiores. Cometeu, pois aquele aluno um atentado sem exemplo 
nos anais da Academia, violando as regras da disciplina. Mas a comissão, ouvindo a 
defesa do delinquente, convenceu-se de que, por acanhamento de inteligência, 
aquele aluno, quer tivesse procedido de motu proprio quer cedesse às sugestões de 
algum mal-intencionado, não teve pleno conhecimento do mal nem direta intenção 
de o praticar. Pecou, pois, aquele aluno por manifesta curtesa de entendimento e 
nunca por inteira má fé, na jurídica acepção da expressão. Entretanto a comissão, 
sabendo que não deve passar sem corretivo o perniciosíssimo exemplo levantado 
pelo aluno em questão, e vendo que o regime disciplinar da Academia exige que não 
se tolere a menor quebra de disciplina, é, em conclusão, de parecer que, sendo 
tomada em conta de circunstância atenuante a inópia intelectual do aluno 
delinquente, seja ele considerado unicamente incurso no grau mínimo do art. 155 
dos Estatutos, e punido com a suspensão dos estudos por um ano. (LEITE,1988, 
p.63) 

 
 
 
 

3. QUESTÃO RACIAL E ÉTNICA 

 

O fato de ser um grande artista na Academia Imperial de Belas Artes (AIBA) no Rio de 

Janeiro, não impediu o pintor Estevão Silva de ser vítima de racismo, e para tratar da questão 

racial e étnica, deve-se buscar entre os antropólogos, o conceito de raça e etnia, visto que 

esses conceitos nem sempre foram os mesmos da atualidade, pois a zoologia e a botânica os 

usavam antes da antropologia. 
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A partir do século XVI, o conceito raça passa a apontar, classes sociais, tendo na nobreza da 

França o seu mais alto escalão, pois a mesma se considerava raça pura, defendendo a teoria da 

eugenia, que cria serem as capacidades humanas resultado mais das características da 

hereditariedade do que da educação. Essa teoria também era defendida por Florestan 

Fernandes. Essa raça pura teria mais aptidão para governar e dirigir o povo, passando a 

considerar a cor da pele e os traços fenotípicos. O conteúdo da raça é morfo-biológico e o da 

etnia é sociocultural, histórico e psicológico MUNANGA (1999). 

 
Raimundo Nina Rodrigues, famoso médico brasileiro, defendia um maior rigor em definir e 

diferenciar uma raça de outra, pois acreditava na importância de se definir com maior 

propriedade e diferenciar raças puras primitivas e raças cruzadas. Considerava a existência de 

três raças puras, a saber, a branca, a negra e a vermelha. Cria que nenhuma raça mestiça 

poderia estar ao lado das raças puras, pois as mestiças encontravam-se em transição e 

podendo desaparecer (RODRIGUES, 1890). Pela concepção de Rodrigues, a raça negra não 

pode ser equiparada a raça branca, pois não deveria ter o mesmo tratamento. Supunha que 

devido os negros serem de uma raça ―inferior‖ e numerosos, o país não se desenvolveria, 

correndo risco de ter um governo de mestiços e negros. Cria que o Brasil através de um 

processo de miscigenação se tornaria branco. Tese que defendia também João Batista de 

Lacerda, médico e cientista brasileiro, assim como Nina Rodrigues, Lacerda tinha a teoria do 

branqueamento como certa no Brasil, o fenômeno da mestiçagem seria inevitável. Assim, ―a 

melhoria da raça brasileira, através da miscigenação das raças inferiores com o branco, iria 

produzir no Brasil, ao cabo de 100 anos, o total embranquecimento da população‖ (LOBO, 

1987, p. 72). Para isto, o incentivo à imigração europeia para o Brasil seria fundamental. 

 
Nina Rodrigues julgava que a classificação das raças adotada nos trabalhos médicos que 

consultou na época (branca, parda e preta) era artificial e arbitrária já que incluía no mesmo 

grupo os mestiços de todas as raças. Rodrigues faz críticas quanto ás classificações de raças 

encontrados em muitos trabalhos consultados pelo mesmo, e compara a seus trabalhos. Uma 

das críticas diz respeito ao trabalho do Dr. Jansen, que tinha a pretensão de estabelecer a 

influência diferencial das raças em relação ao parto na espécie negra. Nina Rodrigues 

considerou que esse trabalho tinha pouca solidez, pois, a seu ver, se referia mais aos mestiços 

do negro do que aos ―verdadeiros negros‖ (RODRIGUES, 1890). 
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Conforme Munanga (1988), o conceito de raça tem seu campo semântico e uma dimensão que 

passa com o tempo sendo especial, visto que no latim medieval, o conceito designava grupo 

de pessoas que tinham ancestralidade comum e possuía características físicas em comum. Isso 

nem sempre foi assim, pois, ainda segundo Munanga, o conceito foi usado primeiramente na 

Zoologia e Botânica, classificando as espécies animais e vegetais, sendo que hoje essa 

classificação foi abandonada. Alerta para a necessidade de atenção ao analisar um 

determinado conceito, visto que eles são objetos de dominação ideológica e política, essa 

atenção far-se-ia perceber sua eficácia retratando a realidade contemporânea. 

 

Com relação à etnia é um conceito polivalente construindo a identidade de um indivíduo em 

religião, território e nacionalidade compartilhado, parentesco, língua, aparência física entre 

outros. O termo etnia surge no século XIX. Foi criado por Vancher de Lapouge (SILVA; 

SILVA, 2009), antropólogo que acreditava que a raça era o fator determinante na história. 

Criou o conceito, visto que muitas características do conceito raça não cabia em si, definindo 

etnia como um agrupamento humano baseado em laços culturais compartilhados, 

diferenciando-o de raça, que é associado a características físicas. 

 
Em Silva; Silva (2009), Max Weber diz que há uma distinção não apenas entre raça e etnia, e 

também entre etnia e nação. Weber argumenta que, fazer parte de uma raça era ter a mesma 

origem biológica/cultural, enquanto o pertencimento de etnia era crer em uma origem cultural 

comum a todos. Em uma nação existiria a mesma crença, mas somar-se-ia uma exigência de 

poder político. A etnia é um objeto de estudo da Antropologia, e se caracterizou desde cedo 

como tema principal da Etnologia, ciência que estuda diferentes grupos étnicos, constituindo-

se em torno da própria noção de etnia. Para a definição, baseada em Weber, uma etnia seria 

um conjunto de indivíduos que afirma ter traços culturais comuns, distinguindo-se, assim, de 

outros grupos culturais. Toda etnia se identifica como um grupo distinto, considerando-se 

diferente de outros grupos, baseando sua identidade em rituais específicos e em uma religião. 

 

Portanto, conhecer os conceitos das duas palavras e usar corretamente na sociedade e, 

principalmente, no âmbito educacional é primordial, para entender a cultura de um grupo 

étnico, conhecer e respeitar suas tradições culturais, linguísticas e semelhanças genéticas. 

 

Percebe-se o quanto esse conceito é controverso e o quanto precisa se discutir com relação ao 

mesmo, pois ele é uma das principais características da questão racial no Brasil e no mundo. 
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O fato de Estevão Silva ser discriminado no século XIX por ser afro-brasileiro é discutível, 

mas ―entendido‖, visto o contexto escravocrata da época e a sociedade ainda está vivendo o 

período de abrir mão dos seus escravizados. 

 
 
 
 

4. UM BREVE RELATO SOBRE O ENSINO DE ARTE NO BRASIL 

 

Para aplicação do projeto no ambiente escolar, torna-se necessário contextualizar o ensino da 

disciplina arte, visto que no início do século XIX houve uma organização do ensino artístico 

de grau superior, que antecedia o nível primário e secundário. A causa para isso foi a 

necessidade de formar uma elite que movimentasse culturalmente a Corte. 

 
A Academia de Belas Artes foi a principal célula para o ensino de Arte, visto que trouxe ao 

nosso país membros/artistas importantes para organização da Academia, tendo Lebreton 

como líder do grupo que passou a ser chamado de Missão Francesa. 

 

No entanto, a concepção que a academia introduz no Brasil é de um gosto já defasado mesmo 

na Europa, uma vez que valoriza o estilo neoclássico a serviço de interesses das elites. Em 

contraposição à república, esse ensino e gosto acadêmico passam a ser desvalorizado e visto 

com certo preconceito como cita a arte educadora Ana Mae Barbosa (1978, p. 16): 

 
Com a República foi reiterado o preconceito contra o ensino da Arte, simbolizado 
pela Academia de Belas-Artes, pois esta estivera a serviço do adorno do Reinado e 
do Império, e com o dirigismo característico do espírito neoclássico de que estava 
impregnada, servira à conservação do poder. [...] Tal preconceito veio acrescentar-se 
aos inúmeros preconceitos contra o ensino da Arte sedimentados durante todo o 
século XIX, os quais se originaram dos acontecimentos que cercaram a criação da 
Academia Imperial de Belas-Artes, ou de elementos já assimilados pela nossa 

cultura, mas que a atuação da Academia fez vir à tona. (BARBOSA, 1978, p. 16). 
 

 

Na década de 30 chega ao Brasil A Pedagogia Renovada ou Escola nova, que teve suas 

origens no final do século XIX na Europa e Estados Unidos. Essa pedagogia contrapõe-se à 

educação tradicional, avançando um novo passo em direção ao ideal de assumir a organização 

de uma sociedade mais democrática. (FUSARI, 1992). 

 
Nas décadas de 60 e 70 surge a Pedagogia Tecnicista, que tinha como papel da escola, 

modelar o comportamento humano através de técnicas, adequando o sistema educacional à 

orientação política/econômica do regime militar. 



 

74 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 
 

―Essa tendência pedagógica desenvolveu-se desde a segunda metade deste século, 
principalmente nos Estados Unidos. Os elementos curriculares essenciais – 
objetivos, conteúdos, estratégias, técnicas, avaliação – apresentam-se interligados‖ 

(FUSARI, 1992, p.37). 
 

Nos anos 70, é assinada a Lei que reforma o 1º e 2º Graus nº 5692/71. Essa lei introduz a 

Educação Artística no currículo escolar de 1º e 2º graus, na tentativa de 

melhorar/problematizar o ensino de Arte na educação, ao incorporar atividades artísticas com 

ênfase no processo expressivo e criativo dos alunos, essas características passaram a compor 

um currículo que propunha a valorização da tecnicidade e profissionalização em detrimento 

da cultura humanística e científica predominante nos anos anteriores. 

 
Fusari afirma que na pedagogia tecnicista o ensino da arte passa a ―flutuar ao sabor das 

tendências e interesses,‖ conforme abaixo: 

 
Os professores de Desenho, Música, Trabalhos Manuais, Canto Coral e Artes 
Aplicadas, que vinham atuando segundo os conhecimentos específicos de suas 
linguagens, viram esses saberes repentinamente transformados em ―meras atividades 

artísticas. [...] desde a implantação da pedagogia tecnicista, observou -se que a 
Educação Artística é tratada de modo indefinido, o que fica patente na redação do 
Parecer 540/77: „não é uma matéria, mas uma área bastante generosa e sem 
contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos interesses‟. (FUSARI, 

1992, p. 37-38) 
 

Surgem, nos meados dos anos de 1960, as pedagogias libertadora, libertária e histórico-

crítica ou crítico social dos conteúdos. Essas teorias surgiram para explicar a superação do 

pensamento liberal na busca de um projeto pedagógico progressista, de acordo com (FUSARI, 

1992). 

 

A partir da década de 1970 a educação brasileira se preocupou com o ensino da disciplina 

Arte, que até então, era concebida como desenho e pintura. Essa concepção de ensino, 

infelizmente é difundida até nos dias atuais entre profissionais educação. 

 

Isso se explica na citação de Duarte Jr., onde o mesmo nos fala de algo tão corriqueiro no 

ensino das artes desde a década de 70 até a data atual. 

 
[...] Nesse ponto é possível se nos recordássemos de nossos primeiros anos de escola 
e – quem sabe? – daquelas ―aulas de arte‖. Com um sorriso nos lábios lembraríamos 

toda a ―bagunça‖ que fazíamos em tais aulas, já que o professor era sempre mais 
tolerante (ou mais ―bobo‖ como pensávamos). Lembraríamos também que às vezes 

era uma ―curtição‖ jogar tinta sobre o papel desordenadamente, afirmando que 

aquilo era ―arte moderna‖. (DUARTE JR. 1985, p.11). 
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Observa-se atualmente nas aulas de artes um descaso, por parte dos ―profissionais‖, que não 

fizeram uma licenciatura na área ou complementaram seus estudos em artes, valorizando 

somente o desenho e pintura, esquecendo-se das outras linguagens da arte, como artes visuais, 

teatro, dança, música entre outros, não vendo nenhuma ―utilidade‖ nas atividades, a não ser 

lazer e um fazer de artesanatos na escola para que os pais dos alunos vejam. 

 
 

5. METODOLOGIA PEDAGÓGICA E PRÁTICA NO CONTEXTO ESCOLAR 
 
 

Ao desenvolver o trabalho, teve-se como parâmetros metodológicos, a Proposta Triangular da 

arte educadora Ana Mae Barbosa, referência no ensino da arte no Brasil, que consiste em 

contextualizar, apreciar e o fazer artístico, e também, o Currículo Básico Escola Estadual – 

CBC 2015 – SEDU (Ensino Médio – volume 01 – Área de Linguagens e Códigos – Artes). 

 

Objetivou-se despertar nos alunos do ensino fundamental e médio da rede pública e privada, 

ferramentas que viabilizem a aplicação da lei 10639/03, que obriga a inclusão de temas da 

cultura afro-brasileira e africana, como combate a práticas racistas em instituições e toda 

sociedade. Através da arte buscamos valorizar o fazer artístico do pintor afro brasileiro, 

Estevão Silva, vítima de um grande ato racista na sociedade vigente, mas esquecido pela 

história. 

 

A prática metodológica foi desenvolvida pelos educandos do Ensino Médio, da turma 2M1 - 

Segundo ano matutino da Escola de Ensino Médio E.E.E.F.M. ―Professora Hilda Miranda do 

Nascimento‖, bairro Porto Canoa - Serra/ES e os alunos da 8ª serie (A escola ainda usa as 

duas nomenclaturas, série e ano) matutino do Ensino Fundamental da escola E.E.E.F.M. 

―Mestre Álvaro‖, bairro Eldorado – Serra/ES. A partir das obras divulgadas e 

contextualizadas nas aulas de arte em sala do Ensino Médio e Fundamental, analisaram, 

descreveram e contextualizaram as obras. 

 

Tendo como base, repensar as relações étnico-raciais, com propostas pedagógicas, incluindo 

não somente conteúdos, mas valorizando o educando negro para que ele assuma sua 

identidade por vezes negada, a proposta consistiu em pesquisar e fazer releituras de algumas 

obras de pinturas do artista afro-brasileiro, Estevão Silva, foco da pesquisa. As 
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releituras/pinturas foram feitas pelos educandos em casa e na sala de aula, visto não ter 

laboratório de artes nas escolas. 

 

Abordou-se a Lei 10.639/03 discutindo sobre o racismo no contexto escolar, isto posto 

introduziu-se o artista Estevão Silva, abordando o contexto histórico da pintura de natureza 

morta, e os artistas negros do período do Brasil império. As obras do artista foram 

apresentadas e devidamente explicadas e contextualizadas, através de data show e do livro do 

autor José Teixeira Leite ―Os pintores Negros do Oitocentos”, um livro de cunho teórico e 

prático. 

 

Montou-se grupos de cincos educandos para pesquisar sobre o artista Estevão Silva e cada 

educando escolheu uma obra do artista para fazer a releitura. Requisitou-se também que os 

mesmos trouxessem materiais para confecção das pinturas, visto que muitas escolas públicas 

geralmente não têm esse tipo de material como tela, pincéis, tintas de boa qualidade para se 

pintar em tela, para que o aluno adquira conhecimentos e prática nas suas produções em artes. 

As releituras foram produzidas em três momentos: casa, atelier da pesquisadora e sala de aula. 

 
5.1. PROCESSOS DE CRIAÇÃO NO ENSINO MÉDIO 

 

Inicia-se com a entrega da pesquisa feita em grupos, pelos alunos, as releituras foram também 

em grupos, contrário da prática pedagógica feita pelos alunos da escola Mestre Álvaro, que 

fizeram suas releituras individuais e somente a pesquisa em grupo. 

 

Apesar da escola Hilda Miranda, ter um perfil de alunos com maiores possibilidades 

econômicas, as dificuldades encontradas foram muitas, desde a falta de material no âmbito 

escolar ao educando não levando o material solicitado pelo professor, como tintas para 

releituras das telas, telas para pintura, pincéis, poucas aulas de arte, visto que a carga horária 

de arte é uma aula semanal. Nesse período, ainda houve ensaio para quadrilha, já que se 

iniciou a prática no mês das festas juninas, prejudicando o andamento do projeto. Com isso, 

houve poucas aulas nesse período e pouquíssimo tempo de prática, sem contar o recesso 

escolar que iniciou no mês de entrega do projeto. Após tantos conflitos, tornou-se necessário a 

compra de materiais para que houvesse a conclusão do projeto. 
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Os educandos contaram com a ajuda de um projetor Tracer, próprio para riscar telas para 

pintura, como qualquer tipo de desenho, enquanto uns riscavam com a ajuda do projetor, 

outros que dominavam mais o desenho, riscavam a sua e a de outros grupos, isto foi para que 

todos terminassem de riscar em uma aula de 50 minutos. Nem todos conseguiram fazer essa 

etapa em uma aula, ao passo que outros já iniciaram a pintura na mesma aula. 

 
5.2. PROCESSOS DE CRIAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Todo o processo iniciou-se com a entrega da pesquisa feita em grupos e as releituras feitas 

individualmente por alguns. 

 
Tiveram-se ainda problemas com as releituras, pois houve uma gincana de conhecimentos na 

escola e a festa junina, que impossibilitou o andamento do projeto. Coincidentemente a turma 

que trabalhava o projeto tinha aula de arte após o recreio, momento da gincana e tantos outros 

empecilhos, que houve a necessidade de prolongar as aulas fora do ambiente escolar. Após 

tantos desafios, mais uma vez, comprou-se materiais para que houvesse a conclusão do 

projeto, prática muito natural entre os professores de arte. Montaram-se grupos de alunos 

onde alguns com autorização verbal dos responsáveis, foram ao atelier da professora de arte, 

para conclusão das releituras. 

 

Ao concluir as releituras, viu-se a capacidade influenciadora da arte positivamente nos jovens 

através dos processos de produção artística, na organização dos pensamentos, e também, na 

reformulação dos sentimentos, pois as transformações no modo de ver e pensar que ocorreram 

no comportamento desses educandos, foram vistas a olhos nus, além de resultar em excelentes 

trabalhos. 

 
 
 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Usar a arte pode ser um dos grandes motivadores do empoderamento do negro e afro-

brasileiro em sala de aula, e um combatente instrumento para utilização da lei 10.639/03, pois 

aliado a pintura do artista Estevão Silva, vislumbrou-se um reconhecimento do potencial dos 

artistas afro brasileiros em geral. 
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É mister ressaltar que as obras de Estevão Silva suscitaram nos educandos o gosto pela arte, 

especificamente pela pintura, levando-nos a uma profunda reflexão sobre o papel do educador 

que pode empoderar seus educandos ao utilizar a lei 10639/03, que ultrapassa o combate ao 

racismo, pois leva o conhecimento e pertencimento de suas raízes. 

 

Trabalhar o ensino da pintura desse artista nas aulas de arte com alguns educandos da 8ª série 

do fundamental II e 2º ano do ensino médio da escola pública fez perceber claramente que, os 

mesmos nunca tiveram um contato nem conhecimento sobre os artistas da pintura que são 

afro-brasileiros, nem da cultura africana em si, somente através das máscaras, e dia da 

consciência negra nos contextos escolares, isto devido à existência de um sistema educacional 

falho, onde a disciplina de arte é obrigatória no currículo, mas é desprezada por muitos 

profissionais da educação e ensinar a cultura africana se torna imprescindível, para que esses 

educandos se reconheçam como descendentes de um povo. 

 

Contribuir para estabelecimento de uma base é obrigação de todo professor, sendo arte-

educador ou não. Esperamos que esse trabalho dê suporte à continuidade do desenvolvimento 

intelectual cognitivo de todos, desde a alfabetização dos educandos afro-brasileiros a todos 

que queiram definitivamente combater o racismo institucional na sociedade como todo. 
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LEI 10.639/2003: PROCESSOS JUDICIAIS, ADMINISTRATIVOS, RACISMO 
INSTITUCIONAL E CRIME DE RESPONSABILIDADE DE DIRETORES DE 

ESCOLAS NO RIO DE JANEIRO 
 

Marina Marçal do Nascimento
1 

Roberto Carlos da Silva Borges
2 

 
 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar processos judiciais e 
administrativos propostos contra escolas públicas e particulares no município do Rio de 
Janeiro, pela denúncia de não implementação da lei 10.639/2003. Entre as diversas 
escolas estão Colégio de Aplicação da UFRJ, Colégio Pedro II, Colégio Santo 
Agostinho, Colégio São Bento, entre outros de ensino de excelência do Rio de Janeiro, a 
fim de identificar os conteúdos aplicados nessas instituições referentes à história e 
cultura africana e afro-brasileira. Procura-se identificar os entraves que inviabilizam a 
adequação do currículo oficial de ensino dessas escolas. A possibilidade de ocorrência 
de racismo institucional e crime de responsabilidade pelos gestores dessas escolas serão 
hipóteses questionadas no artigo para a criação de políticas que favoreçam a 
implementação efetiva da lei. 

 
Palavras-chave: Lei 10.639/2003; Crime de responsabilidade; Racismo institucional. 

 
Abstract: This article aims to analyze judicial and administrative proceedings against 
public and private schools in the city of Rio de Janeiro about the claims of non-
implementation of Law 10.639 / 2003. Among the various schools are College of 
Application UFRJ, College Pedro II, College Santo Agostinho, College São Bento, 
among other schools of excellence in Rio de Janeiro, to identify the applied content in 
these institutions related to African and Afro-Brazilian history and culture. The article 
discusses the vision of different subjects on the applicability of the law in teaching 
practice, from the official curriculum and pedagogical projects. It seeks to identify the 
barriers that prevent the adequacy of teaching of these schools. The possibility of 
institutional racism and the crime of responsibility for managers of these schools will be 
considered in this article to the creation of policies to promote the effective 
implementation of the law. 

 

Key words: Law 10.639/2003; Crime of responsability; Institutional racism.  
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A lei nº 9.394 (BRASIL, 1996), que estabelece as Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional, foi alterada pela lei nº 10.639 (BRASIL,2003), determinando a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no currículo 

básico de todas as escolas de ensino fundamental, médio e particular do país. 

 

A fim de regulamentar a lei nº 10.639/2003, o Conselho Nacional de Educação aprovou 

o parecer 003/2004, publicado no diário oficial da União em 19 de maio de 2004, que 

instituiu as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. 

 
Em uma das diretrizes, o parecer indica a necessidade de uma ―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‖ (BRASIL, 2004, p.2) 

 

No entanto, diferentemente do que foi apontado como diretriz, o que se observa é que 

cada instituição educacional tem aplicado medidas que não estariam contemplando a lei 

em seu sentido objetivo. Em entrevista, o advogado Humberto Adami Santos Júnior 

comenta: ―A realização de oficinas de História da África, criação de cursos de pós-

graduação, formação de NEABs (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) são paliativos‖, 

(SANTOS JÚNIOR, 2016). 

 
Em março de 2005, o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental – IARA e outras doze 

pessoas jurídicas e físicas
3
, ligadas ao movimento negro, ingressaram com 

representação junto aos ministérios públicos estaduais e federal, para que atuem diante 

da ausência de implementação da mencionada lei, especialmente junto a diretores de 

escolas públicas e privadas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Entre os autores da representação e amicus curiae (amigo da corte ou do tribunal que fornece subsídios 
às decisões, oferecendo-lhes melhor base para questões relevantes e de grande impacto) estão o Instituto 
de Pesquisas e Estudos Afrobrasileiros - IPEAFRO, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas 
- CEAP, Casa de Cultura da Mulher Negra, Central Única das Favelas do Rio De Janeiro - CUFA, 
Movimento Negro Unificado - MNU, CRIOLA, Federação Nacional Dos Advogados - FeNAdv e 
Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes - EDUCAFRO, além de Edson Santos de Souza, 
Jurema Batista e Abdias do Nascimento (após o seu falecimento em 23/05/2011, foi substituído por sua 
esposa Elisa Larkin Nascimento).
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Diante das respostas das instituições federais do Rio de Janeiro, a então Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - SECAD/MEC
4
 emitiu nota técnica 

à Procuradoria da República. A coordenadora geral de diversidade e inclusão 

educacional, à época, Eliane Cavalleiro, entendeu que as providências apresentadas 

pelas instituições que responderam ao ofício
5
 eram inconsistentes: 

 
Não contemplam as Diretrizes, pois negligenciam integral ou parcialmente a 
História e Cultura Africana e Afro-brasileira que devem ser tratadas pelas 
instituições de ensino a partir de questões oriundas do continente africano, 
bem como da Diáspora. (FREITAS, 2008) 

 

Quanto às manifestações do Colégio Pedro II, por exemplo, em resposta à Procuradoria 

da República, a SECAD criticou a relação injustificada feita pela instituição entre 

educação sexual e o ensino de história e cultura afro-brasileira. 

 

O IARA se manifestou no seguinte sentido: 
 

[...]o estabelecimento confunde o que entende por Educação das Relações 
Étnico-Raciais ao citar sujeitos históricos. Pois o mito da democracia racial 
também cita a população negra, exaltando-a em certos formatos e termos 
definitivamente nocivos, não a inserindo na sociedade, pois é do que trata a 
Lei 10.639/2003. (FREITAS, 2008) 

 
Na nova resposta das instituições de ensino, em meados de 2006, as mesmas 

discordaram dos apontamentos do IARA e da SECAD. Assim, a secretaria e o instituto, 
 

 
4 A SECADI (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão) foi criada como 
SECAD em 2001, em um contexto de crescente debate em torno de ações afirmativas para população 
negra, garantia de direitos a população carente, direito a educação pública e gratuita para todos – 
incluindo as pessoas jovens e adultas analfabetas – direitos expressos na Constituição Federal de 1988, 
que se mostravam e ainda se mostram um grande desafio para serem efetivados. Questões específicas 
como educação para as relações étnico-raciais, educação continuada, educação de pessoas com 
deficiência, população quilombola e indígena, embora dialogassem com todas as secretarias do MEC, 
necessitavam de uma estrutura que atendesse, que as priorizasse. A SECAD (que se torna SECADI em 
2011) é então criada para responsabilizar-se por políticas e programas vinculadas a demandas que por 
muito tempo vinham sendo apontadas por movimentos sociais, mas também pelas próprias secretarias do 
MEC em razão de determinadas especificidades, com destaque temos o campo das Relações raciais e 
étnicas, da educação de jovens e adultos, da educação do campo, das pessoas com deficiência e a 
educação na modalidade a distância. Como se pode ler no próprio site do Ministério da Educação: ―À 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão compete planejar, orientar e 
coordenar, em articulação com os sistemas de ensino, a implementação de políticas para a alfabetização, a 
educação de jovens e adultos, a educação do campo, a educação escolar indígena, a educação em áre as 
remanescentes de quilombos, a educação em direitos humanos, a educação ambiental e a educação 
especial. ‖

  
5
O Colégio Pedro II respondeu o ofício em 8 de maio de 2006, através de seu diretor geral considerando 

que a inclusão formal da Lei 10.639/2003 dá-se por meio da constituição de uma disciplina autônoma. O 
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ), respondeu ao ofício em  

15 de maio de 2006, por meio de sua Coordenadoria de Ensino Médio, descrevendo os objetivos e tópic os 
curriculares das disciplinas Educação Artística, História do Brasil e Literatura e afirmando que a escola 
vem cumprindo a Lei 10.639/2003. O Colégio de Aplicação da UFRJ (CAp-UFRJ), em 17 de maio de 
2005, informou que os setores curriculares de História e Multidisciplinar já vêm desenvolvendo o ensino 
dos conteúdos relativos à História e Cultura Afro-Brasileira dentro e fora da escola. 
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a teor das respostas e dos currículos escolares enviados pelos estabelecimentos, fizeram 

requerimentos à Procuradoria Geral da República para conversão dos procedimentos 

administrativos em Inquérito Civil Público. 

 

Tanto a SECAD quanto o IARA consideraram que as instituições continuavam a 

descumprir a legislação. Requereu-se, ainda, a coerção através de Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC) para que as escolas incluíssem nos currículos escolares 

os conteúdos de que trata a Lei 10.639/2003. 

 
Assim, em dezembro de 2006, foram instaurados 92 inquéritos intimando diretores de 

escolas públicas e privadas do Rio de Janeiro, um inquérito para cada município do 

estado do Rio de Janeiro, (ADAMI, 2006). Iniciou-se uma escalada não só 

administrativa como judicial para verificar de quem seria a responsabilidade pela 

fiscalização e os aspectos em que as instituições estavam descumprindo a lei 

10.639/2008. 

 
Outras ações judiciais foram propostas no mesmo sentido de apontar o descumprimento 

da lei quanto à base curricular de ensino obrigatório. Mais de 10 anos após o primeiro 

requerimento do instituto IARA e ainda há processos em trâmite, com decisões 

publicadas no Diário Oficial, de livre acesso ao público. 

 
Como exemplo, podemos citar a medida cautelar 0143869-38.2008.8.19.0001, em 

trâmite na 2ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que 

são autores o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA), Instituto de Pesquisas 

e Estudos Afro Brasileiros (IPEAFRO), ONG CRIOLA e o Centro De Articulação De 

Populações Marginalizadas (CEAP). 

 
A medida tem por pleito a cobrança sobre a implementação da lei 10.639/2003, tendo 

como rés o Estado do Rio de Janeiro, Município do Rio de Janeiro, Colégio de São 

Bento do Rio De Janeiro, Colégio Santo Agostinho, Colégio Santo Inácio, Colégio 

MOPI, Instituto de Tecnologia Ort do Rio de Janeiro, Colégio São Vicente de Paulo, 

Escola Alemã Corcovado, Colégio St Patrick S, Instituto Cultural Brasil Inglaterra 

LTDA. 

 
O Colégio de Aplicação da UFRJ fazia parte da lista das rés, mas foi excluído do pólo 

passivo, por entender o juízo que a competência para julgamento da cobrança nessa 
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instituição seria federal. O que demonstra ainda a dificuldade de fiscalização na 

aplicação da lei. 

 

O processo ainda está em curso com diversos currículos escolares e projetos 

pedagógicos entregues pelas instituições de ensino, aguardando análise técnica para 

verificar o cumprimento da lei. Um fato que demonstra a divergência sobre o que seria 

realmente cumprir a lei. 

 

As demandas judiciais têm sido veiculadas na mídia
6
 e apresentado repercussão social. 

Reclamações por parte de professores, pais de alunos, estudantes e diversos 

profissionais da área da educação continuam sendo recorrentes. A forma com que a 

mídia tem noticiado o seguimento das ações judiciais provoca um clamor social de 

resposta à sociedade. 

 

Em 8 de junho de 2016, na Conferência ―Sublime Ancestralidade‖ realizada na 

OAB/RJ, a professora Alessandra Pio, coordenadora do NEAB do Colégio Pedro II, 

afirmou: ―temos diversos projetos, fazemos oficinas e estamos implementando a 

aplicação no currículo da pós-graduação, mas o currículo base do Pedro II continua 

idêntico desde os anos 80”
7
. 

 
Diante das informações até aqui apresentadas, verificamos a necessidade de analisar a 

adequação dos currículos das instituições educacionais do Rio de Janeiro, tendo em 

vista as modificações da lei de Diretrizes e Bases da Educacional Nacional pela lei 

10.639/2003. 

 
Além disso, o que podemos refletir é que a efetividade da aplicação da lei 10.639/2003, 

no âmbito da rede de ensino tanto nacional quanto estadual, está condicionada à atuação 

de seus agentes: reitores, diretores, coordenadores pedagógicos, professores entre outros 

profissionais. 
 
 
 

6 Algumas notícias veiculadas sobre o descumprimento da lei 10.639/2003, foram selecionadas: ―Rosa 
Weber relatará no STF ação de Iara (e outros) contra Dilma (e outros) por lei 10.639”, disponível 
em: <http://www.geledes.org.br/rosa-weber-relatara-no-stf-acao-de-iara-e-outros-contra-dilma-e-outros-
por-lei-10-639/#ixzz4BalI1YsQ>; ―Instituto cobra cumprimento de lei para educação étnico-racial 
no STF‖ em: <http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-02-15/instituto-cobra-cumprimento-de-lei-
para-educacao-etnico-racial-no-stf.html>; “Ensino da cultura afro-brasileira nas escolas depende de 
“boa vontade” disponível em: <http://www.acordacultura.org.br /artigos/08012014/ensino-da-cultura-
afro-brasileira-nas-escolas-depende-de-boa-vontade>. Acesso em 12/06/2016.

  

7
Palestra dada pela professora Alessandra Pio na Conferência Sublime Ancestralidade, rea lizada na OAB 

(Ordem dos Advogados do Brasil), Rio de Janeiro, em junho de 2016. 
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Em artigo de autoria de Danielle Silveira, publicado pela organização Acorda Cultura, a 

professora da rede pública, Adriana Moreira, fala de sua atuação para tratamento da 

temática: 

 
O que eu tenho que fazer é levar a pauta para sala de aula, pensar nos valores 
civilizatórios afro-brasileiros e como esses valores podem organizar o meu 
trabalho dentro da sala de aula, metodologia, enfim. Mas normalmente é um 
ou dois professores. Não tem uma disposição do coletivo de professores ou 
mesmo da gestão da escola em implementar a lei e tornar esse um conteúdo 
estruturador do currículo e do projeto político-pedagógico, da escola. 
(SILVEIRA, 2014). 

 
Não é coincidência que o título do artigo em que a professora foi entrevistada seja 

“Ensino da cultura afro-brasileira nas escolas depende de „boa vontade‟‖. 

 
O depoimento da educadora, bem como o contexto de implementação da lei nos remete 

a uma das hipóteses de trabalho que leva em consideração a definição recente de Jurema 

Werneck sobre o racismo institucional
8

: 

 
Um modo de subordinar o direito e a democracia às necessidades do racismo, 
fazendo com que os primeiros inexistam ou existam de forma precária, diante 
de barreiras interpostas na vivência dos grupos e indivíduos aprisionados 
pelos esquemas de subordinação desse último. (ONU Mulheres, 2013). 

 
De acordo com o guia de enfrentamento ao racismo institucional apresentado pela ONU 

Mulheres, o racismo pode se expressar no nível pessoal e internalizado, determinando 

sentimentos e condutas; no nível interpessoal, produzindo ações e omissões; e também 

no nível institucional, resultando na indisponibilidade e no acesso reduzido a serviços e 

a políticas de qualidade; no menor acesso à informação; na menor participação e 

controle social; e na escassez generalizada de recursos. 

 
Segundo dados de pesquisa de percepção da Fundação Perseu Abramo, em 2003, 87% 

da população brasileira afirmava que o Brasil é um país racista (ONU Mulheres, 2016). 

Logo, é perceptível o impacto do racismo nas relações institucionais, ainda que 

educacionais, tanto no acesso à educação como à informação e a qualidade do ensino. 

 

Com o descumprimento da lei nº 10.639/2003, o que os estudantes desse país estão 

sujeitos é à restrição ao conhecimento da história de seus ancestrais, de sua própria 

cultura, das bases de construção de sua nação. No campo do ensino curricular 
 
 

8 Werneck, Jurema, Racismo Institucional – uma abordagem conceitual, texto produzido para o Projeto
  

Mais Direitos e Mais Poder para as Mulheres Brasileiras, abril de 2013. 
http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2013/12/Guia-de-enfrentamento-ao-racismo-
institucional.pdf 
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obrigatório, as possibilidades de construções identitárias desses alunos estão limitadas, 

já que sabemos que as mesmas perpassam por todas as práticas das relações sociais e 

educacionais (GOMES, 2008). 

 

Um ensino que não contempla em sua base curricular a temática exigida por lei, 

reproduzindo majoritariamente a história, a linguagem e cultura de outros grupos, 

sepulta, portanto, a originalidade cultural
9
 dos africanos e de seus descendentes 

(FANON, 2008). 

 

Assim, o reconhecimento e valorização da contribuição dos negros na sociedade 

brasileira tem o propósito não somente de desconstruir o mito da democracia racial, mas 

também de uma formação para a cidadania responsável pela construção de uma 

sociedade mais justa e democrática. Esses propósitos não poderão ser alcançados sem o 

empenho verdadeiro dos diretores e reitores na aplicação da lei. 

 

Além disso, não podemos ignorar que os fatores que levam à não implementação da lei 

são afetados diretamente pelas relações de poder e que, portanto, não é exagero pensar 

que os gestores dos estabelecimentos educacionais não necessariamente possuem 

empatia com a temática da lei. Assim, o racismo institucional também é uma hipótese 

plausível de justificativa de não implementação. 

 
De fato, sem o devido controle por parte de reitores e diretores, o ensino da história 

Africana e Afro-brasileira tem sido apresentado apenas por determinados grupos, 

núcleos ou profissionais que se preocupam com a temática. ―Um ou dois professores‖, 

como mencionou a professora Adriana, estando sujeito à ―boa vontade‖ dos mesmos e, 

consequentemente, à falta de vontade (ou seria racismo?) dos demais. 

 

Esses profissionais (reitores, diretores, coordenadores, professores, etc.) têm as suas 

próprias construções identitárias (HALL, 2009), formas de se relacionarem a partir 

delas, seja no modo de atuação profissional ou interpessoal e essa pode ser uma hipótese 

de relação da efetividade de aplicação da lei 10.639/2003 e o racismo institucional na 

educação. 
 
 

9
Frantz Fanon em ―Pele Negra, Máscaras Brancas‖ coletou dados e vivencio u experiências que 

transformou em reflexões e análise social. Sua obra apresenta atemporalidade ao desmistificar o 
complexo de inferioridade e o fator de dependência do colonizado para que se quebre o círculo vicioso e 
se perceba um mundo de originalidade e força essencial do africano ou seu descendente nas Américas. O 
ensino no Brasil precisa romper com o eurocentrismo do qual o autor aponta. 
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Além disso, diante das matérias veiculadas sobre o descumprimento da lei e a 

especulação da mídia sobre os resultados das ações judiciais em curso, o caso passou a 

repercutir pela busca de responsáveis pelo descumprimento. 

 

Tendo em vista a falta de implementação da lei, ainda que integral ou parcial, os 

responsáveis pelos estabelecimentos educacionais podem estar agindo ou deixando de 

agir, disponibilizando ou deixando de disponibilizar recursos, serviços, políticas de 

promoção e até mesmo participação na efetivação da lei 10.639/2003 na base curricular. 

 

Assim, independentemente da motivação da conduta ou inação dos responsáveis, a 

possibilidade de aplicação das penas previstas por crime de responsabilidade de agentes 

públicos na esfera do ensino do estado do Rio de Janeiro, como responsabilidade 

objetiva, deve ser cogitada. 

 

A própria LDB prevê tal penalidade conforme art. 5º, §4 da lei nº 9.394 de 1996: 

―Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do 

ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade‖. (BRASIL, 

1996). 

 
 

Desse modo, para avançarmos no cumprimento da lei é necessário conhecer os 

currículos oficiais de ensino através dos projetos pedagógicos e dos programas de 

disciplina e identificar os conteúdos referentes à história e cultura africana e afro-

brasileira nesses materiais. 

 
 

Só assim, poderemos avançar na discussão da visão de docentes e discentes e a 

aplicabilidade desses conteúdos na prática de ensino, avaliando os conteúdos da prática 

de ensino, a partir da comparação entre os currículos oficiais, programas de ensino. 

 
Em verdade, os processos judiciais e administrativos possibilitam o impulso para que 

sejam identificados os entraves que inviabilizam a adequação do currículo oficial de 

ensino das escolas, seja por questões técnicas ou pela prática de racismo institucional. 

 
 

A análise desses processos e dos currículos de ensino obrigatório poderá dar subsídios 

para a criação de políticas públicas que favoreçam a implementação efetiva da lei. 
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SALÕES ÉTNICOS: ESPAÇO DE BELEZA, ESTÉTICA, IDENTIDADES E 
AFIRMAÇÃO 
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RESUMO: Por meio das narrativas de mulheres negras capixabas frequentadoras de 
salões étnicos, buscamos analisar e refletir sobre suas concepções acerca da identidade, 
beleza e estética, principalmente sobre o corpo e o cabelo crespo e a construção política 
desse processo de enfrentamento racial. Na construção do embasamento teórico 
dialogamos com concepções nas perspectivas dos estudos culturais presentes em Stuart 
Hall (2011), Woodward (2014) e Silva (2014). No escopo do trabalho destaca-se a 
metodologia da história oral temática (MEIHY, 1996). Os sujeitos da pesquisa são 
quatro mulheres negras, na faixa etária entre 22 e 49 anos. O trabalho com as narrativas 
associado à história de vida dessas mulheres nos revelou as complexas e diferentes 
formas de se entender as implicações deste processo de afirmação, identificação e 
diferenciação. 

 
Palavras-chave: Mulheres negras; Salões Étnicos; Estética; Identidades. 

 

 

Abstract: Through black capixaba women´s narratives, clients of ethnic beauty salons, 
we aimed to analyze and reflect on their conceptions of identity, beauty and aesthetics, 
especially on the body, on the curly hair and on the political construction of this racial 
coping process. The theoretical foundation was built upon the perspectives of cultural 
studies present in Stuart Hall (2011) and Silva (2014). The methodology of oral history 
(Meihy, 1996) was highlighted in the scope of the study. The research subjects are four 
black women, aged between 22 and 49 years. These women‘s narratives, associated 
with their life history have revealed the complex and different ways of understanding 
the implications of affirmative action process, identification and differentiation. 

 
Keywords: Black women; Ethnic halls; Aesthetics; Identities. 

 
 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

Para falar sobre estética negra, há que se construir um paralelo relacional na sociedade 
 

brasileira, uma vez que historicamente esta estética foi construída sobre uma 
 

compreensão fenotípica estereotipada. Uma sociedade que entende por padrões modelos 
 

eurocêntricos,  que  tenham  como  referência  a  estética  branca  europeia,  propicia  a  
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invisibilização das diversidades étnicas e estéticas presente no país. A invisibilidade, ou 

melhor, a depreciação da estética negra em detrimento de uma estética branca está 

intimamente relacionada ao racismo presente nos mais variados espaços sociais. 

 

Gomes (2003) compreende a construção social dos padrões de beleza e estética na 

sociedade brasileira como uma estratégia de discriminação racial. De acordo com a 

autora 

 
[...] uma sociedade racista usa de várias estratégias para discriminar o negro. 
Alguns aspectos corporais, no contexto do racismo, são tomados pela cultura 
e recebem um tratamento discriminatório. São estratégias para retirar do 
negro o status de humanidade. Talvez seja esta uma das piores maneiras de o 
racismo se perpetuar. Ele transforma as diferenças inscritas no corpo em 
marcas de inferioridade. Nesse processo são estabelecidos padrões de 
superioridade/ inferioridade, beleza/feiúra [...] (GOMES, 2003, p.80). 

 

O cabelo afrodescendente surge nesse contexto, como algo feio, grotesco e exótico, ou 

ainda como ―um dos argumentos usados para retirar o negro do lugar da beleza‖ 

(GOMES, 2003, p.6). Cabelos crespos, usualmente são desqualificados socialmente 

relacionados a termos como cabelo ruim, cabelo difícil, bombril, rebelde, duro. 

 

Esses significados pejorativos direcionados ao tipo capilar geralmente são motivo de 

não aceitação e rejeição por parte da população negra, principalmente das mulheres, que 

começam a vivenciar experiências de discriminações ainda na infância. 

 

No entanto, antes mesmo de falarmos sobre a beleza e estética nas mulheres negras, 

pensamos ser necessário compreender alguns conceitos que giram em torno dessa 

temática. Entendemos que a discussão sobre corpo e cabelo está intimamente 

relacionada ao debate sobre a construção da ―identidade negra‖. Essa identidade é 

entendida, no contexto desta pesquisa, como um processo histórico-cultural não 

estático, que está em constante transformação. 

 
 

Nesta discussão inicial tomaremos como aporte teórico, a ideia de identidade presente 

nos estudos de Hall (2011), Woodward (2014) e Silva (2014) e suas concepções de 

construção da identidade enquanto processo histórico- cultural. 

 
 

Silva (2014) aponta para a necessidade de entendermos nossos modos de construção 

identitária a partir da compreensão do outro, ou seja, existem múltiplas possibilidades 
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de ser e se fazer mulher, no entanto como as capixabas negras se pensam enquanto 

crespas, como se dão seus construtos identitários? 

 
 

A identidade é também marcada por representações simbólicas, ou seja, a representação 

atua simbolicamente para classificar o mundo e nossas relações no seu interior (HALL, 

1997a), assim, para identificar-se negra essa mulher teria uma série de contextos sociais 

e culturais que a interligariam ao seu processo identitário relativos à negritude. 

Conceituando identidade, Woodward (2014) define que é uma construção simbólica e 

social. De acordo com a autora 
 

[..] A representação inclui as práticas de significação e os sistemas 
simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando -
nos como sujeitos. É por meio dos significados produzidos pelas 
representações que damos sentido a nossa experiência e àquilo que somos. 
Podemos inclusive sugerir que esses sistemas simbólicos tornam possível 
aquilo que somos e aquilo no qual podemos tornar [...] (WOODWARD, 
2004, p.17,18). 

 

Entendemos então que este processo de construção de identidade é marcado por um 

sistema simbólico e embasado em teorias não essencialistas, a identidade assim, não é 

estática ela sofre mudanças de acordo com uma série de variáveis, como por exemplo, 

mudanças estruturais, políticas, territoriais e econômicas. 

 
 

O conceito de identidade também está atrelado ao conceito de diferença. Woodward 

(2014) defende que a identidade é relacional, marcada pela diferença, isto é, para que 

alguém afirme o que é, torna-se necessário entender o que não é, e esse processo só se 

dá a partir do outro. A identidade é, neste sentido, construída a partir da negação do 

outro. Identidade e diferença são assim relacionais, no entanto, a autora afirma que 

algumas diferenças, como por exemplo, entre grupos étnicos, podem ser vistas como 

mais importantes que outras, gerando um sistema classificatório e excludente. Por sua 

vez, sobre diferença Woodward (2014, p.68) compreende que esta é um elemento 

central dos sistemas classificatórios por meio dos quais os significados são produzidos. 

 
 

Identidade e diferença além de serem relacionais, são instáveis e não naturais. Isto 

significa dizer que elas são construídas social e culturalmente em um processo 

dinâmico. Afirmar uma determinada identidade é também permitir a afirmação de um 

lugar social e político. Identidade e diferença são também marcadas por relações de 

poder. Silva (2014, p.81) salienta que onde existem processos de diferenciação está 



 

94 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 

presente o poder e o desejo de diferentes grupos sociais em garantir o acesso 

privilegiado aos bens sociais. 

 
 

De acordo com Silva (2014, p.82, 83) a relação de identidade e diferença implica 

também em processos de demarcação de fronteiras, de inclusão e exclusão, de 

classificação e hierarquização. Para o autor, a fixação de uma identidade como norma, 

no sentido de torná-la normal, é uma maneira de hierarquizar as identidades e 

diferenças. 
 

[...] Normalizar significa eleger – arbitrariamente - uma identidade específica 
como o parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e 
hierarquizadas. Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as 
características positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades só 
podem ser avaliadas de forma negativa[...] (SILVA, 2014, p.83). 

 
 

Dessa forma, quando uma identidade é normalizada e supervalorizada em detrimento de 

outras, se propaga um processo de negação das outras identidades entendidas como 

anormais e inferiores. No artigo denominado “Diversidade, identidade, etnicidade e 

cidadania” Kabelenge Munanga (2003) concordando com Taylor, Charles (1998) 

explicita que a identidade é parcialmente formada pelo reconhecimento ou pela má 

percepção que os outros têm dela, assim, o não reconhecimento ou reconhecimento 

inadequado da identidade do outro pode causar prejuízo e até mesmo sua deformação. 

 
 

Nesse sentido há que se pensar que as identidades estão em constante movimento, entre 

eles o movimento de de-formação, e no caso, quando pensamos as identidades das 

mulheres negras, em sua referência estética – cabelo – há que se construir um outro 

pensamento em relação ao estereótipo fenotípico brasileiro – o racismo, que mobiliza as 

estruturas sociais e afeta literalmente a mulher negra em sua condição humana. 

 
 

No que tange aos processos de construção das identidades negras, Hall (2009), 

compreende que não se deve enxergá-la como algo essencial, no sentido de ser natural 

do indivíduo e fruto de características biológicas, sob o risco de que esse conceito retido 

apenas no significante ―negro‖, além de não dar conta de todas as possibilidades 

identitárias de uma pessoa, retira sua construção de um contexto histórico, para passar a 

tratá-la como algo de origem genética. 
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Assim, não podemos definir as identidades negras no Brasil somente a partir de suas 

características, mas muito mais que isso, a partir de suas vivências e de todo um 

contexto histórico e social. Sobre isto Gomes (2002) salienta que 
 

[...] embora existam aspectos comuns que remetem à construção da 
identidade negra no Brasil, cada vez mais entende-se que, para discuti-la, 
precisamos sempre considerar como os sujeitos a constroem, não somente no 
nível coletivo, mas também no individual. O mais difícil é, após conhecer 
essas estratégias individuais, interpretá-las, não julgá-las e nem classificá-las 
como mais ou menos politizadas, mais ou menos corretas. Quem sabe, assim, 
compreenderemos como o negro constrói a sua identidade nos seus próprios 
termos [...] (GOMES, 2002, p.47). 

 
 

Sobre construção da identidade negra no Brasil, Munanga (2003, p.2) compreende que 

―a questão da identidade apresenta uma dinâmica inesgotável no tempo e no espaço e 

que algumas explicações e conclusões que podemos tirar sobre seu estudo serão sempre 

provisórias‖. 

 
 

As formações históricas, políticas, econômicas e culturais experimentadas pela 

sociedade brasileira no decorrer de seu percurso, desde o Brasil Colônia, percorrendo o 

Brasil Império ―inventando o negro brasileiro‖ (SANTOS, 2002) até o Brasil República 

implicou na ―consciência coletiva‖ (DURKHEIM, 1978) e nas ―representações sociais‖ 

(JODELET, 2001) sobre o negro que atravessam a sociedade contemporânea, ou seja, 

do negro serviçal, subordinado e inferior, a construção interminável do racismo. 

Representações estas, percorridas de discriminação, preconceito e exclusão, que 

influenciam as assimetrias étnicorraciais na sociedade brasileira contemporânea. É 

nesse contexto histórico que devemos entender a chamada identidade negra no Brasil 

(MUNANGA, 2003). 

 
 

Dessa forma, no que remete aos processos constituintes das identidades negras 

brasileiras, observamos que seus valores foram atribuídos pela visão dos colonizadores. 

Para Munanga (2003) o histórico tratamento inferiorizado a esse grupo no Brasil cria, 

com base na cor de sua da pele, uma identidade negativa, reforçando estereótipos e 

representações negativas sobre esse segmento étnico/racial e o seu padrão estético. 

 

O cabelo crespo surge paradoxalmente, nesse contexto, como um aspecto negativamente 

estereotipado oriundo de uma ideia racista de modelo de beleza, e por outro lado como uma 

importante figura na construção identitária estereotipada da população negra, 
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principalmente para as mulheres negras que tem sua condição de beleza atrelada a esta 

ou aquela proposta de cabelo que apresentam. 

 

Sobre a relação do cabelo e construção das identidades de mulheres negras, Gomes 

(2002) aponta que 
 

[...] o estilo de cabelo, o tipo de penteado, de manipulação e o sentido a eles 
atribuídos pelo sujeito que os adota podem ser usados para camuflar o 
pertencimento étnico/racial, na tentativa de encobrir dilemas referentes ao 
processo de construção da identidade negra. Mas tal comportamento pode 
também representar um processo de reconhecimento das raízes africanas 
assim como de reação, resistência e denúncia contra o racismo. E ainda pode 

expressar um estilo de vida [...]  (GOMES, 2002, p.42). 
 

Corroborando com o pensamento de Gomes (2002) Lody (2004), aponta que o cabelo é 

marcador da procedência étnica do indivíduo, sendo na sua concepção, um dos 

principais elementos no que se refere ao biotipo na construção cultural da pessoa. 

Assim, ao assumir uma estética negra, o negro, assumindo o seu cabelo afro, ele está 

também se apropriando de valores étnicos e culturais. 

 

Diante disto, buscamos nesta pesquisa entender a complexidade na qual se dá os 

processos de construção das identidades negras, visitando um salão étnico da cidade de 

Vitória-ES e entrevistando algumas mulheres dispostas a colaborarem com nossa 

investigação, que por meio de suas narrativas nos ajudam a pensar as relações estéticas, 

políticas e culturais, da mulher negra sobre o cabelo crespo e a construção política desse 

processo de enfrentamento racial. 

 

DESENVOLVIMENTO 
 

 

A proposta investigativa desta pesquisa foi alicerçada na metodologia história oral. 

Elegemos esta metodologia por acreditar que atende às especificidades da proposta 

deste estudo. A história oral temática oportuniza o registro das percepções a partir do 

ponto de vista dos próprios sujeitos, buscando dar visibilidade às experiências e 

histórias vivenciadas por eles. Assim, no escopo da pesquisa em seu aspecto 

metodológico recorremos ao diálogo com Bom Meihy (2002) e elencamos a modalidade 

história oral temática, pois trata-se de uma pesquisa sobre um ―assunto específico e 

previamente estabelecido‖ (MEIHY, 2002, p.145). 
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Compreendemos que a história oral temática se apresenta como a melhor opção 

metodológica, uma vez que, a proposta do tema gerador - beleza e estética negra - 

integrada a vida dessas mulheres, faz com que possamos construir elementos que nos 

levem a desvelar o presente. 

 
 

O emprego de narrativas associadas à história de vida das participantes desta pesquisa 

se constituiu em uma opção metodológica na busca por uma escuta sensível de pessoas, 

que historicamente têm um passado de discriminação e marginalização (no sentido de 

estar à margem da sociedade), a assumir uma postura de protagonistas na investigação, 

rompendo com o seu silenciamento. Além disso, corroborando com o pensamento de 

Glat (1989, p. 16) ―dar voz aos sujeitos do estudo, a metodologia de história de vida é 

particularmente importante, uma vez que nos permite falar com eles, e não sobre eles‖. 

 

O principal instrumento de pesquisa que construímos para a ida a campo e coleta de 

dados foi um roteiro previamente concebido que orientou as entrevistas 

semiestruturadas. É importante ressaltar que a proposta do roteiro semiaberto foi 

pensada como um norteador para o desenvolvimento da escuta dos sujeitos, mas a 

entrevista não se esgota nas perguntas do roteiro, o objetivo é que as entrevistadas 

tenham a possibilidade disparadora para o diálogo, dando liberdade às mulheres de se 

expressarem por meio de suas narrativas compartilhando aquilo que julgam importante 

ser conhecido sobre suas experiências e percepções com a temática racial. 

 

O espaço onde foram realizadas as entrevistas da primeira etapa da pesquisa foi um 

salão étnico localizado no município de Vitória – ES. Denominamos aqui salão étnico, 

como aquele especializado em atender majoritariamente um público racial específico: 

de cor parda e preta. Sobre o surgimento dos salões étnico Gomes (2012) aponta que 
 

[...] os espaços de beleza considerados étnicos surgem junto com a 
efervescência dos movimentos sociais, no final da década de 70, fortalecem-
se nos anos 80 e nos anos 90 tornam-se mais visíveis e divulgados, 
sobretudo, nos grandes centros urbanos. Aos poucos esses espaços migram 
para o interior, porém, até hoje, não representam um número expressivo. Há 
questões sociais, regionais e econômicas que interferem nessa situação [...] 
(GOMES, 2012, p.9). 

 

Partimos do pressuposto que este espaço denominado como ―espaço de beleza‖ se 

constitui também como campo de pesquisa para pensarmos as questões relacionadas à 

temática étnico-racial, especialmente quando analisamos as relações de corpo, cabelo, 

beleza e identidades negras. 
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Na abordagem nos aproximamos intencionalmente das mulheres que visualmente teriam 

a cor da pele com mais melanina, pois, uma percepção que nos orientou foi que 

mulheres pardas, ou com a pele com pouca melanina poderiam ter a dificuldade de se 

perceberem enquanto negras. Dessa forma, iniciamos as escutas com as mulheres que se 

dispuseram a falar voluntariamente. 

 
 

As narrativas das participantes da pesquisa repletas de significados nos deram suporte 

para promover reflexão e análise sobre as falas, do dito e também do que não foi dito, 

em um movimento de ―[...] tornar presentes experiências disponíveis, mas que estão 

produzidas como ausentes [...]‖ (SANTOS, 2007, p.38). Ao discutir sobre 

silenciamentos, Andrade (2007) citando Santos (2002) aponta que 
 

[...] para resgatar e identificar o que falta (ou não foi socializado) e por que 
falta temos que recorrer a uma forma de conhecimento com vistas a não 
reduzir a realidade àquilo que existe, mas sim incluir realidades suprimidas, 
silenciadas ou marginalizadas, bem como realidades emergentes ou 
imaginadas, identificadas como ausências [...]. (SANTOS apud ANDRADE, 
2007, p.49) 

 
 

No caso das narrativas postas em evidencia, buscamos dialogar até mesmo com os 

silêncios, visto que, a maioria das mulheres entrevistadas trazia consigo suas memórias 

de dor ou alegrias, mas que fizeram parte do processo de construção do que entendem 

como beleza. Suas ausências fizeram-se presentes. 

 
 

Assim, após movimentos de mobilização e convencimento participaram desta pesquisa 

quatro mulheres na faixa etária entre 22 e 49 anos. Decidimos manter suas identidades 

em segredo, as entrevistadas assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido 

no qual garantia a proteção de seus nomes, dessa forma, para este estudo utilizaremos as 

iniciais dos nomes das entrevistadas. 

 

Iniciamos o processo de entrevistas a partir da argumentação sobre a compreensão do 

significado social do cabelo e quais os sentidos eram a eles atribuídos. Percebemos nos 

relatos a seguir, que este é visto como um dos principais aspectos a ser observado no 

corpo, sendo reconhecido em grande parte como um dos mais responsáveis pela beleza 

da mulher: 

 
―[...] O cabelo muda tudo! A mulher fica mais bonita, muda o rosto, muda até 

a idade da pessoa. Às vezes ela fica até mais nova dependendo da idade dela, 
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a autoestima da mulher fica bem melhor quando ela cuida, do cabelo então.. 
acho muito importante [...]‖ (K. 22 anos). 

 
―[...] O cabelo é muito importante, é seu cartão de visita [...]‖ (J. 27anos). 

 
―[...] O cabelo é a moldura do rosto da pessoa [...]‖ (C. 49 anos). 

 
 

Diante das narrativas, e partindo da concepção e relação de que ―o cabelo muda tudo”, 

percebemos como este é considerado um importante símbolo de beleza, que tem a 

capacidade de tornar a mulher mais bela, de promover uma modificação não só estética, 

mas também uma mudança de autoestima. 

 
 

Interessou-nos saber quais as trajetórias e caminhos percorridos por essas mulheres que 

as levaram a procurar por salões especializados no tratamento de cabelos crespos. 

 
[...] O gasto é menos, porque antes eu gastava demais, todo final de semana 
eu estava no salão quando eu fazia progressiva. Todo final de semana eu 
queria escovar, eu queria pranchar [...] (S. 34anos). 

 
[...] Eu sofria muito com progressivas, gastava muito mais. Meu cabelo ficou 
todo danificado, o processo que eu passava acabou com meu cabelo. Aí eu 
procurei fazer isso, cachear. (C. 49 anos). 

 

Notamos nas falas acima, que mesmo de uma maneira subjetiva, a procura por uma 

estética mais próxima de um fenótipo negro se dá embasada na busca por diminuir os 

danos causados por processos químicos oriundos da busca em se aproximar de uma 

estética branca, ou ainda por motivos econômicos. No entanto, embora algumas 

entrevistadas procurarem o salão étnico devido ao seu insucesso na busca por um cabelo 

liso, e para reparar os estragos nos cabelos devido a processos de alisamentos, 

consideramos o salão étnico como um espaço de afirmação de aspectos estéticos 

relativos aos processos identitários de mulheres negras que se afirmam na relação que se 

tem com o cabelo crespo, em que refletimos sobre várias questões que as envolvem. 

 
[...] Eu achava que precisava relaxar meu cabelo, eu tinha essa visão. Mas, 
hoje eu não tenho mais. Salão de beleza é uma escravidão, é uma forma da 
sociedade dizer para você que você precisa fazer alguma coisa para se sentir 
bem, para se sentir linda, para ser aceita...Muitas pessoas acham que o cabelo 
certinho, comprido e ―domado‖ é o aceito, mas hoje eu tenho uma mente 

totalmente diferente. Eu acho que o cabelo da mulher negra está muito 
relacionado com a personalidade dela e com a cultura [...] (J, 27 anos). 

 

No relato acima a entrevistada percebe a ditadura estética na qual ela está inserida, mas 

relata um momento de libertação, de mudança de paradigma, em que ela sai de uma 
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situação de submissão a padrões estéticos socialmente mais aceitáveis para assumir uma 

postura de autoaceitação considerando a perspectiva da personalidade e da cultura como 

possibilidade de reconhecer-se enquanto negra. 

 

Observamos que grande parte das clientes chegam ao salão com os cabelos presos no 

formato de coques e que após os procedimentos elas saem com os cabelos soltos. Esse 

processo de entrada e saída nos remeteu também à fala de duas entrevistadas, em que 

utilizaram o termo ―escravidão‖, ―prisão‖, se referindo ao tempo em que alisavam os 

cabelos. Podemos observar nas narrativas: 

 
―[...] Eu sofria muito com progressiva. Meu cabelo me deixava com o rosto 
totalmente diferente. Era uma prisão não poder sair em chuva. Eu me sinto 
muito mais bonita e mais feliz agora [...]‖ (K. 22 anos). 

 
[...] Eu chegava no salão de manhã e saí à noite. Era muito demorado . Eu 
decidi não mais fazer química, até porque você fica limitado, não pode pintar 
o cabelo da cor que você quer, você realmente fica restrito, além de ficar 
escravo, por que de mês em mês, de tempos em tempos você tem que fazer 
manutenção por que senão seu cabelo começa a quebrar, começa a danificar. 
Eu não estava mais satisfeita com aquilo, não queria aquilo mais pra mim [...] 
(J. 27 anos). 

 

Pensando nessas falas, podemos refletir que a autoaceitação de uma estética capilar e o 

ato de assumir o cabelo enquanto crespo se distanciando de um padrão étnicocentrado, 

na visão das entrevistadas, é um ato de liberdade. A dolorosa busca por um perfil 

socialmente mais aceito causava sentimentos de impotência, aprisionamento e as 

submetia a privações de atividades cotidianas como sair em dias chuva, pintar o cabelo. 

Trata-se de renunciar a movimentos, situações, experiências em detrimento de um falso 

bem estar, uma fuga ou uma tentativa de tentar ser o que não é. 

 
 

Quando questionadas sobre sua relação com o cabelo na infância, duas mulheres 

preferiram não falar sobre essa fase da vida e diziam não se lembrar, e outras duas 

relataram episódios de discriminação. 

 
―[...] Quando eu era criança sempre eu fazia aquelas trancinhas, que a mãe da 

gente faz. Aí sempre tinha um coleguinha que ―atentava‖, eu ficava triste. 

Dependendo da pessoa que falava eu ficava bem triste [...]‖ (S. 34 anos). 
 

―[...] Na escola então, na época da escola meu cabelo era muito crespo e eu 

sofria muito, cabelo bombril, essas coisas ―[...](K. 22 anos ). 
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As experiências negativas vivenciadas na infância acerca do racismo sofrido referente 

ao corpo negro ou o cabelo crespo são marcas trazidas nas memórias das depoentes. 

Gomes (2003, p.176) aponta que ―mesmo depois de adultos, quando adquirem 

maturidade e consciência racial que lhes permitem superar a introjeção do preconceito, 

as marcas do racismo continuam povoando a sua memória‖. 

 
 

De acordo com as pesquisas de Cavalleiro (2001), a vivência com o racismo, o 

preconceito e a discriminação racial na infância pode trazer danos, muitas vezes 

irreparáveis, para as crianças negras, como auto-rejeição e baixa autoestima. 

Dependendo do sujeito e da sua forma de encarar essa experiência, temos hoje, um 

adulto portador de traumas raciais, com dificuldade de autoaceitação, ou em 

contrapartida um adulto que superou o racismo e consegue conviver com suas 

memórias. 

 

Outro ponto que nos chamou atenção nas narrativas foi o conflito entre o crespo e o 

cacheado, sem uma pretensão do processo racial que fomenta o embranquecimento. A 

fala de K. demonstra uma certa crise de identificação relacionada ao seu cabelo, que é 

percebido crespo, mas autodeclarado como cacheado. Mostra a resistência em se 

identificar e reconhecer-se enquanto crespa, sendo mais aceitável e talvez menos 

doloroso entender-se como cacheada. 

 
[...] As pessoas já identificam a mulher negra por ter o cabelo mais cacheado 
né, aquela identidade da mulher negra é o cabelo cacheado, foi um dos 
motivos que eu quis voltar para o meu cabelo cacheado, eu me sentia tipo, 
como se eu estivesse fora do meu padrão de beleza de mulher negra [...] (K. 
22 anos). 

 

Acreditamos que isso pode ser um sinal de recusa em aceitar o cabelo crespo, 

caracterizando de certa forma um desejo de aproximação de uma estética relacionada ao 

branco, ou um desejo de embranquecer. É importante ressaltar que apesar do público 

atendido em sua maioria ter um tipo capilar ligado à descendência afro-brasileira, como 

uma pretensa visão de liberdade, os cabelos crespos são percebidos como cacheados. 

Notamos que na recepção do salão havia um painel com fotos de clientes, e de profissionais 

que ali trabalham com frases positivas sobre o cabelo cacheado, como por exemplo, ―ser 

cacheada é ser livre‖. Diante disto, percebemos que o próprio salão incita as frequentadoras 

a utilizarem o termo ―cacheado‖ para se referirem aos seus cabelos.  
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Isso também nos leva a refletir sobre a complexidade e instabilidade do processo de 

construção da identidade negra. 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Chegar a uma conclusão sobre uma temática tão complexa e ao mesmo tempo singular 

quanto à construção de identidades de mulheres negras é uma possibilidade quase que 

utópica, as pesquisas contemporâneas relativas à Educação para Relações Étnico-

Raciais, tem demonstrado que não é essa nossa perspectiva. Apontamos e denunciamos 

situações para explicitar o racismo e consequentemente construirmos possibilidades 

coletivas de enfrentamento deste fenômeno psíquico-social. 

 

A perspectiva da construção de identidades que se transformam de acordo com as 

mudanças espaciais e temporais nos revela variadas possibilidades de se constituírem 

enquanto mulheres negras. Qualquer conclusão no que tange à identidade é incompleta 

e provisória. No entanto o trabalho com as narrativas de acordo com a proposta da 

história oral temática de Bom Meihy (2002) nos revelou as complexas e diferentes 

formas de se entender as implicações deste processo de identificação e diferenciação. 

 

Na pesquisa consideramos a identidade como uma constituição histórica e social que 

por sua vez, se constrói e se reconstrói nos mais variados espaços da sociedade, seja no 

âmbito familiar, na rua, na escola ou no trabalho. Entendemos o espaço dos ―salões 

étnicos‖ também como um lugar onde se articulam as possibilidades de reflexões de 

aspectos importantes sobre essa construção e, neste caso o corpo e o cabelo crespo, nos 

são fundamentais nesse processo, porém, para além dessa relação ainda é preciso pensar 

nos contextos políticos dessas identidades, porque além do enfrentamento racial, elas 

(as mulheres negras) constroem a afirmação da negritude. A demarcação política, 

portanto, está presente no processo. 

 

A partir dos relatos de mulheres negras capixabas frequentadoras de salões étnicos, suas 

concepções acerca da identidade, beleza e estética, principalmente sobre o corpo e o 

cabelo crespo e a construção política desse processo de enfrentamento racial foi 

possível captar que nessas diferentes percepções vislumbravam estes espaços como uma 

alternativa de cuidado de um cabelo que foi prejudicado, e danificado não apenas pela 
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química material, mas pela imposição racista da sociedade que impunha, para 

valorização étnica, a busca por uma estética capilar mais próxima do referencial de 

fenotípico branco. 

 

As narrativas revelaram que estas mulheres embora em alguns momentos apresentavam 

percepções diferentes, em outros demonstravam experiências bem semelhantes no que 

tange às suas memórias de uma infância na qual tiveram que conviver com o racismo, 

principalmente em idade escolar. Diante disto, percebemos a necessidade e a 

importância de se inserir nos currículos escolares a perspectiva do trabalho com a 

temática relativa à corporeidade, o cabelo, a estética e seus significados no processo de 

construção das identidades de crianças negras. É essencial problematizar as relações 

raciais que formam a sociedade brasileira e adotar mecanismos práticos pedagógicos 

que contribuam para a eliminação de preconceitos, de reprodução de estereótipos e que 

indiquem caminhos para a superação do racismo. 
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UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA NA CIDADE DE VITÓRIA (ES) 
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Resumo: Toda a história da Humanidade tem sido atravessada por grandes conflitos 
religiosos que ainda hoje influenciam a política, a economia e as comunidades. Uma das 
acusações mais comuns feitas às religiões é que elas causam mais violência do que paz. Prova 
disso são as constantes denúncias de intolerância religiosa tendo como alvo preferencial as 
religiões de matriz africana. Esse se tornou a motivação para escrever este artigo que tem 
como objetivo analisar as visões postas na sociedade que mostram essa dicotomia a luz da 
experiência concreta da criação do Fórum em Defesa da Liberdade e Tolerância Religiosa na 
cidade de Vitória (ES). A metodologia foi à pesquisa bibliográfica sobre a temática e 
pesquisa documental das atas de reunião, atividades formativas entre os anos de 2010 a 2012. 
Como resultado pretende-se mostrar que é possível promover o diálogo inter-religioso 
visando à construção da paz. 
 

Palavras- chave: Religião; Intolerância; Liberdade; Respeito; Humanidade. 
 

 

Abstract: The whole history of humanity has been traversed by major religious 
conflicts that still today influence the politics, economy and communities. One of the 
most common accusations made to religions is that they cause more violence than 
peace. Proof of this are the constant complaints of religious intolerance with targeted 
religions of African origin. This became the motivation for writing this article that aims 
analyzing the visions put on society that show this dichotomy to light of the concrete 
experience of the creation of a Forum in defense of freedom and religious tolerance in 
the city of Vitória (ES). The methodology was to bibliographical research on the subject 
and documentary researches of the meeting minutes and educational activities between 
the years 2010 to 2012. As a result we intend to show that it is possible to promote 
inter-religious dialogue for peace-building. 

 
Keywords: Religion; Intolerance; Freedom; Respect; Humanity. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 
―podereis encontrar uma cidade sem muralhas, sem edifícios, sem ginásio, 

sem leis, sem uso de moedas como dinheiro, sem cultura das letras . Mas um 
povo sem Deus, sem oração, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem 
sacrifícios, tal nunca se viu‖. Plutarco

3 (50-120 D.C).  
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A Constituição Brasileira, no art. 5º, inciso VI, diz que é um direito de todas as pessoas 
 

à liberdade de consciência, credo e culto. Na mesma linha, o Código Penal Brasileiro, 

Art. 208 afirma: 
 

"Escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função 
religiosa; impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso; 
vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto do time religioso‖, no 

entanto, a legislação vigente não é suficiente para permitir que todas as 
pessoas que tem religião ou as que não têm possam de posicionar de maneira 
tranquila ao longo de sua vida (CP, 1984, p.82) 

 
 

A Declaração sobre a Eliminação de todas as Formas de Intolerância e Discriminação 

fundadas na religião ou nas Convicções que no seu Artigo 1º diz que: 
 

Toda pessoa tem o direito de liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião. Este direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer 
convicção a sua escolha, assim como a liberdade de manifestar sua religião 
ou suas convicções individuais ou coletivamente, tanto em público como em 
privado, mediante o oculto, a observância, a prática e o ensino (SDH/ 
BRASIL, 2011, p.15). 

 

 

No entanto, o que vemos diariamente são casos de intolerância religiosa como: chutar a 

imagem de uma santa em canal de televisão, escarnecer sobre uma religião em jornal de 

uma denominação religiosa ao ponto de constranger e humilhar pessoas e levá-la a 

morte (caso de mãe Hilda na Bahia) e mais recentemente o assassinato de Babalorixás 

no estado do Pará. Além da destruição de templos religiosos (majoritariamente de 

religião de matriz africana), apedrejamento de praticante de certa religião por se mostrar 

publicamente com seus paramentos, panfletos sendo distribuído em igrejas com pedidos 

aos fiéis de não voto para quem defende o aborto, desrespeito à espiritualidade dos 

povos indígenas, agressão aos ciganos, entre outros, são sinais de que discriminação 

religiosa que afeta o mundo, também nos afeta, por ser uma clara demonstração de 

desrespeito à liberdade de cada indivíduo. 

 
 

Outra questão presente no país é a interferência política na vida religiosa das pessoas 

desde que o Brasil foi ocupado pelos portugueses. Isso se deu através das tentativas de 

catequização dos indígenas, batismo dos negros escravizados, perseguição à religião de 

matriz africana desenvolvida por esses mesmos negros tanto durante a escravização 

como no pós-abolição, e está mais presente do que nunca nos discursos das demais 

religiões que ―demonizam‖ os rituais realizados por esses praticantes. Além disso, a 

busca permanente por exterminar tudo o que respeita o diferente influenciando de forma 
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negativa através do exercício religioso a opinião pública sobre questões que elas 

discordam (a proibição por parte da presidência da República de entrega nas escolas do 

kit contra a homofobia, a instituição da Escola sem Partido, a retirada da questão de 

gênero dos planos municipais de educação, são exemplos dessa interferência). 

 
 

Tolerância x Intolerância 
 

 

Ao longo da história da humanidade as situações de discriminação, ofensas e diversos 

atos de violência são utilizados para justificar o desrespeito ao ―diferente‖. Talvez por 

isso muitos concordem com a idéia difundida de que religião não se discute. Isto porque 

não se discute a crença ou não de cada um, mas se pensarmos no significado das 

religiões e da busca constante do sentido da vida pelo ser humano a partir dos registros 

históricos, verá que há milhões de anos o homem se relaciona com a dimensão divina. 

Questionamentos elementares da existência, como: 
 

Se algo nos pensa enquanto pensamos? Quem sou eu? Como foi que o 
mundo passou a existir? De onde venho? Para onde vou? O que acontece 
conosco quando morremos? Por último e talvez a indagação mais importante 
que é saber se Deus existe? Estas são as chamadas questões existenciais, pois 
dizem respeito a nossa própria existência (GAARDER; HELLERN; 
NOTAKER, 1989, p.7). 

 
 

Essas questões existenciais são a base de todas as religiões. Não existe nenhuma raça ou 

tribo que não tenha tido algum tipo de religião, mas será que essas atividades têm algo 

em comum? Será que seus participantes compartilham algum sentimento semelhante a 

respeito do que fazem? E porque fazem dessa maneira? O que isso significa para eles? E 

como afeta a sociedade em que vivem? Na busca por respostas para viver em um mundo 

melhor não podemos simplesmente ―fechar os olhos‖ e ―lavar as mãos‖. É preciso 

permitir a nós e aos outros o exercício da liberdade de pensar e agir. Isso deve nos levar 

a tentar entender dois conceitos que tratam diretamente dessa questão: tolerância e 

intolerância. 

 
 

Tolerância x Intolerância 
 

 

Em relação à tolerância este verbo vem do latim tolerare (sustentar, suportar), e é um 

termo que define o grau de aceitação diante de um elemento contrário a uma regra. 

Conforme dito por Silva (2008, p.9-10), este verbo é usado desde a Antiguidade ―[...] no 
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contexto das relações sociais quer entre indivíduos, grupos ou comunidades, definindo 

assim uma situação caracterizada pela coexistência entre partes distintas e, por vezes em 

conflito‖. 

 
 

No entanto, para Locke (2007), tolerância não é bem querer. No máximo traz consigo a 

noção de indiferença, de não se importar, mas isso não significa uma aceitação ampla e 

generalizada: tolera-se um mal menor com vistas a um bem maior. A noção de 

tolerância carrega em si a indiferença, isso significa dizer que se algo for mudado em 

um determinado grupo no exercício de seus rituais nada de importante vai ocorrer 

porque qualquer questão que diga respeito aquele grupo em princípio é fundamental 

apenas para ele. Locke viveu em um mundo onde as crenças religiosas, dependendo da 

forma como eram colocadas, poderiam levar ―os crentes‖ até para o cárcere. Locke se 

preocupa também com os ateus, ele acentua que aquele que não acredita em Deus, não 

acredita em nenhum tipo de recompensa ou punição após a morte este, portanto, é 

indigno de confiança. Não pode estar ligado à sociedade civil, já que Deus é o 

sustentáculo da sociedade civil e ele não crê em Deus. As promessas de salvação 

precisam ser reforçadas já que sem elas, não haverá esperança nem temor, e sem que 

haja temor, há aqueles que pensarão que são mais importantes que as promessas divinas, 

não se importando com nada ou ninguém. Quanto aos intolerantes, a equação é simples: 

os que não aceitam a tolerância, por conseqüência não devem ser tolerados, assim como 

aqueles que não aceitam a separação entre religião e política, manipulará tudo de forma 

que isto influencie o magistrado civil. 

 
 

Quando Locke diz que até que haja uma mudança de comportamento e de pensamento, 

estes não seriam presenteados com a tolerância, já que eles não a presenteariam pra 

ninguém, ele aplica a suas teorias um juízo de valor perigoso. Ao contrário dos ateus, os 

intolerantes sempre representaram um perigo e o principal alvo era a igreja Católica 

que, de forma alguma, aceitava a idéia de separação dos poderes religioso e civil que 

culminasse na predominância absoluta deste último. No mais, se recusava a aceitar que 

poderia haver vários caminhos para a salvação. 

 
 

Quando se fala sobre intolerância religiosa, é importante ressaltar que esta tem origem 

nos fins dos tempos medievais e início da Era Moderna. Augé (1999) que: 
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Intolerância e discriminação, ao contrário do que poderíamos supor, não 

resultam de uma mera opção pessoal de alguns indivíduos menos 
esclarecidos que não compreendem o verdadeiro sentido da existência. 
Intolerância e discriminação são antes componentes da lógica de definição de 
identidades, de si mesmo e dos outros, de modo que a alteridade é fabricada, 
inventada e reforçada no momento de delimitação de fronteiras entre os 
grupos sociais (AUGÉ, 1999, p.9). 

 
 

 

Isto porque, várias lutas foram travadas com o aparecimento de alguns filósofos críticos 

e reformistas de origem cristã. A Idade Média teve como características fundamentais a 

ênfase em questões teológicas como: o dogma da Trindade, a encarnação de Deus-filho, 

a liberdade e a salvação, a relação entre fé e razão. 

 
 

Os críticos dizem que a única colaboração dos pensadores desse período foi a de 

preservar, ainda que insatisfatoriamente, o pensamento renascentista que foi preparando 

o advento às luzes do Iluminismo. Neste período é que foi criado o conceito de 

tolerância a partir de autores como: Marcílio de Pádua, Guilherme de Ockham e 

Boccaccio. O primeiro deles diz que a fé imposta, através da coação não proporciona 

um caminho à salvação espiritual, que é preciso haver um consenso entre opiniões 

distintas; Guilherme de Ockham defende a separação entre filosofia e teologia, entre a 

fé e a razão, dizendo que dificilmente estas estariam lado a lado, isto porque cada uma 

tem suas formas específicas de atuar como instrumentos de conhecimento; já Boccaccio 

fala que cada povo é possuidor de sua herança, de sua legítima lei e dos seus 

mandamentos, não sendo, possível dizer que existe uma melhor que a outra. 

 
 

Ainda, após os períodos do Renascimento e da Reforma, há, entre outros autores, 

Spinoza que diz que a violência e a imposição não podem promover à fé e, nesse 

sentido todas as leis que determinam isso são inúteis, o Estado não pode em nome da 

segurança de seus cidadãos decidirem sobre o bem e a verdade. No Iluminismo, teremos 

Jean - Jacques Rousseau no livro Contrato Social (este tem como foco uma reflexão 

sobre a organização política e social do Estado) no livro IV, cap. VIII, uma critica ao 

catolicismo em razão da obediência ao governo do Papa e à intolerância manifestada 

pelos católicos em relação a outras práticas religiosas (religião predominante na época). 

 
 

Na visão de Rousseau, a defesa de uma verdade absoluta contraria os princípios do 

Estado. Da mesma forma, uma religião que propaga que os fiéis devam ser submissos se 
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opõe a uma teoria da soberania popular, na qual o governo da sociedade é conferido aos 

cidadãos. Em segundo lugar, para Rousseau, o ateísmo deve ser combatido porque faz 

com que as pessoas não acreditem em procedimentos de punições e recompensas 

presentes nas mais diversas crenças religiosas. A fé na vida após a morte inibiria ações 

que ferissem os direitos civis. Isto pode ser observado nessa passagem: 
 

Confesso que há uma espécie de profissão de fé que as leis podem impor; 
mas, além dos princípios da moral e do direito natural, ela deve ser 
puramente negativa, porque é possível que haja religiões que atacam os 
fundamentos da sociedade, e que seja necessário começar exterminando essas 
religiões para assegurar a paz no Estado. Dentre os dogmas que devem ser 
proscritos, a intolerância é, sem dificuldade, o mais odioso, mas é preciso 
buscá-lo em sua fonte; pois os fanáticos mais sanguinários mudam de 
linguagem segundo a ocasião, e pregam paciência e doçura apenas quando 
não são os mais fortes. Assim, chamo de intolerante por princípio todo 
homem que imagina que não se pode ser homem de bem sem crer em tudo o 
que crê, e condenam impiedosamente todos àqueles que não pensam como 
ele (ROUSSEAU, 2006, pp.177-8). 

 
 
 

É preciso ressaltar que Rousseau fazia essa crítica ao Cristianismo, mas tinha a Bíblia e 

Jesus Cristo como base da sua fé. Em relação à intolerância, ―a visão do mesmo é que é 
 

preciso que o soberano seja tolerante em matéria de religião, mas deve ser intolerante 

com os intolerantes, sejam estes fanáticos ateus ou fanáticos devotos‖ (ALMEIDA 

JUNIOR, 2009, p.5). 

 
 

Voltaire também fará sua crítica à intolerância e ao fanatismo por ter visto várias 

situações de intolerância por parte da religião católica, que a seu ver por ser religião 

majoritária na época deveria ser a mais tolerante. Voltaire não defendia o ateísmo, ele 

acreditava que a crença era importante para a sociedade e culpava os dogmas cristãos e 

a superstição pelo fanatismo, pela barbárie e aumento de ateus. Citamos abaixo uma 

passagem desse pensador do século VXIII, onde essa questão fica expressa: 
 

É verdade que esses horrores absurdos não mancham todos os dias a face da 
terra; mas foram frequentes, e com eles facilmente se faria um volume bem 
mais grosso do que os Evangelhos que os reprovam (VOLTAIRE, 1993, 
p.127). 

 
 

Para ele, a tolerância faz parte da construção do ser humano e este elemento deveria 

superar diferenças de toda ordem, visto que somente o homem, a partir da sua 

singularidade, autonomia e uso da racionalidade é quem pode decidir o caminho a ser 

seguido. 
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Entende-se a partir esse conceito, que mesmo havendo discordância em relação ao que o 

outro pensa e faz, não deve haver um julgamento para acusar e punir em função dessa 

diferença. A cada gesto de intolerância temos mais morte, violência, autoritarismo e 

ameaça a integridade física de todos que praticam alguma religião, e nada disso 

combina com liberdade de expressão, paz, humanidade, amor, compaixão, generosidade 

e solidariedade (SILVA, 2008). 

 
 

Porém, existem iniciativas que desejam mudar esse quadro mostrando que é possível 

haver o entendimento entre pessoas e suas respectivas religiões. Prova disso foi o 

encontro de líderes religiosos promovido pela Organização das Nações Unidas entre os 

dias 6 e 8 de setembro de 2000s chamado de Cúpula do Milênio e que contou com a 

participação de 100 Chefes de Estado, 47 Chefes de governo, 3 príncipes, 5 Vice-

presidentes, 3 Primeiros-Ministros, 8.000 delegados das mais diversas religiões e 5. 500 

jornalistas (ONU, 2000). 

 
 

Dentre os valores aprovados no documento final, fazemos destaque em relação à 

Tolerância aqui entendida como respeito ao outro, que precisa ampliar sua percepção de 

mundo e aceitar a diferença, o pluralismo que valoriza a diversidade de crenças, culturas 

e línguas em um diálogo constante pela construção de uma cultura de paz (ONU, 2000). 

 
 

Pensando nesse lugar trazemos a experiência concreta de convivência entre pessoas, 

cada uma com sua religião, discutindo possibilidades de diálogos através do Fórum 

Capixaba em Defesa da Liberdade e Tolerância Religiosa. 

 
 

O Fórum em Defesa da Liberdade e da Tolerância Religiosa surge como uma proposta 

organizada de fazer a discussão do tema por dentro da estrutura do Estado, mostrando 

que ser laico é respeitar todas as tradições. 

 
 

A constituição do Fórum assumida pela estrutura de uma gerencia de políticas de raça e, 

depois transformada em políticas de promoção da igualdade racial, mostra a 

necessidade de discussão da intolerância em diversas vertentes. 
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A iniciativa é o resultado do ―I Seminário Intolerância Religiosa em Debates: desafios e 

superações‖, realizado no dia 8 de agosto de 2009, na casa da Cidadania, cidade de 

Vitória que teve como um de seus palestrantes o Professor Doutor Júlio Zabatieiro
4
. 

Este mesmo professor ao ser convidado para falar sobre a temática em 2010, ao 

participar de uma Audiência Pública na Câmara de Vereadores sobre a questão da 

religião nos diz que: 
 

Não porque a religião seja algo pior do que outra prática humana, mas 
exatamente porque a religião é uma prática humana, e como tal manifestam essa 
ambiguidade do ser humano. Com ou sem ter religião, nós seres humanos 
buscamos vida melhor, buscamos a felicidade que para muitos está amparada na 
idéia de que a religião será de grande ajuda e nem sempre nós conseguimos 
alcançar da melhor maneira, também por isso as religiões tem um papel 
importante de ajudar a encontrar melhores maneiras. O tema é extremamente 
complexo porque de fato não há religião, há muitas religiões. Há religiões que 
não tem crença em Deus, há religiões que tem crença em poucos deuses, há 
religiões que tem crença em muitos deuses, em um só Deus. O fenômeno 
religioso é extremamente variado, portanto, falar da religião é sempre um risco. E 
falar de religião é sempre falar a partir de um lugar, da prática religiosa ou não de 
quem está falando (ZABATIERO, 2010). 

 
 
 

Esse evento foi uma iniciativa da Gerência de Políticas de Raça que faz parte da 

estrutura da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e que tem entre suas 

atribuições: promover e apoiar atividades voltadas para a proteção, valorização e 

incentivo às manifestações afro-culturais e religiosas. Assim, no conjunto de atividades 

que fazem parte do planejamento anual da gerencia foi realizada uma atividade e, ao 

final foi deliberada a criação do Fórum, o que foi feito em conjunto com representantes 

de diferentes segmentos religiosos do nosso estado. O Fórum orienta sua ação a partir 

da carta de Princípios elaborada por seus participantes (PMV, 2012). 

 
 

Fórum Capixaba em Defesa da Liberdade e da Tolerância Religiosa 
 

 

O principal objetivo do Fórum Capixaba em Defesa da Liberdade e da Tolerância 

Religiosa é a difusão da cultura da paz a partir de uma atitude de respeito à diversidade 

das religiões, de reconhecimento da riqueza que encerram as diversas formas de praticar 
 

 
4 Júlio Zabatieiro é professor da Escola Superior de Teologia, em São Leopoldo-RS e Coordenador de 
Pós-Graduação e Pesquisa da Faculdade Unida de Vitória. Participa do Conselho Editorial de revistas 
acadêmicas e também atua como tradutor e revisor de tradução. É membro da Fraternidade Teológica 
Latino americano- setor Brasil. Este texto foi extraído da exposição realizada pelo mesmo durante 
Audiência Pública realizada pela Câmara de Vereadores de Vitória em agosto de 2010 sobre Defesa da 
Liberdade e Tolerância Religiosa.
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o amor e a solidariedade e de expressar a fé (FÓRUM CAPIXABA EM DEFESA DA 

LIBERDADE E DA TOLERÂNCIA RELIGIOSA, 2012). 

 
 

O Fórum Capixaba em Defesa da Liberdade e da Tolerância Religiosa constitui-se 

como um espaço laico, independente do Estado, aberto não somente aos representantes 

de todas as religiões e/ou segmentos religiosos – sem distinção de credo, símbolos ou 

práticas rituais e litúrgicas –, mas também aos militantes de movimentos sociais e a 

pessoas que se unirem em prol da liberdade religiosa e em defesa de uma prática 

comum, a ser difundida de forma ampla, universal, ética e democrática, tendo como 

princípio a tolerância religiosa (FÓRUM CAPIXABA EM DEFESA DA LIBERDADE 

E DA TOLERÂNCIA RELIGIOSA, 2012). 

 
 

Na mesma carta, o Fórum reafirma os princípios da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, conforme expresso em dois dos seus artigos: 
 

Artigo I- ―Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos‖. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com Espírito de 

Fraternidade‖. 
 

Artigo XVIII- ―Toda pessoa tem direito a liberdade de pensamento, consciência e 

religião‖. ―Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 

manifestar esta religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela 

observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular‖ (FÓRUM 

CAPIXABA EM DEFESA DA LIBERDADE E DA TOLERÂNCIA RELIGIOSA, 

2012, p.109). 

 
 

Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o Fórum 

baseia suas concepções na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Racial, realizada em Durban em 2001, e a Constituição 

Brasileira. 

 
 

A forma de funcionamento do Fórum é através da realização de reuniões quinzenais, 

atividades como audiência pública, seminários e debates, ocasião esta em que é possível 

discutir a temática e fazer novas propostas de construção mútua de diferentes 

abordagens religiosas em um processo permanente de resistência perante as inúmeras 
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situações de discriminação que impedem as diversas manifestações da liberdade 

religiosa. O fórum tem também uma Plenária Consultiva que se reúne a partir de 

chamadas periódica para opinar sobre temas discordantes. Quem efetua essa chamada é 

a Comissão Executiva escolhida na Primeira Plenária Constitutiva do Fórum e cuja 

tarefa é encaminhar as demandas da plenária (FÓRUM CAPIXABA EM DEFESA DA 

LIBERDADE E DA TOLERÂNCIA RELIGIOSA, 2012). 

 
 

A composição do Fórum considera todos os representantes das diversas denominações 

religiosas e a adesão a ele é permanente. As denominações fazem esta adesão a partir da 

aceitação da Carta de Princípios que fazem a defesa dos Direitos Humanos, da inter-

religiosidade e da liberdade de expressão religiosa (FÓRUM CAPIXABA EM DEFESA 

DA LIBERDADE E DA TOLERÂNCIA RELIGIOSA, 2012). 

 
 

O Fórum Capixaba em Defesa da Liberdade e da Tolerância Religiosa foi criado em 

uma atividade na cidade de Vitória, mas sua abrangência é estadual. Na fase de 

constituição e funcionamento do fórum, este teve o apoio integral da Secretaria 

Municipal de Cidadania e Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Vitória, que 

garantiu espaço físico, logístico e financeiro para a através da Gerência de Políticas de 

Raça para realização das atividades. Dentre os princípios e diretrizes do Fórum 

destacamos: 
 

I – Desenvolver programas e pesquisas de extensão sobre a liberdade religiosa, 

estimulando professores e alunos de institutos de pesquisa, faculdades e universidades 

públicas e privadas para a elaboração de monografias, teses e dissertações; 
 

II – Estimular a atuação conjunta das diferentes comunidades religiosas, organizações 

não confessionais, organizações não governamentais e instituições públicas para a 

promoção de conferências, seminários, debates e outras atividades que promovam os 

temas discutidos pelo fórum. 

 

 

O Fórum desde a sua criação em 2009 até o ano de 2012 realizou as seguintes 

atividades em resposta as suas diretrizes e orientações: 

 
 08/08/2009 – ―I Seminário sobre Intolerância Religiosa‖ com Júlio 

Zabatieiro- Professor de Teologia pela Escola Superior de Teologia em
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São Leopoldo/RS e Ivanir dos Santos- Secretário -Executivo do Centro de 

Articulação das Populações Marginalizadas. 
 14/08/2010 - Audiência Pública na Câmara de Vereadores com o tema





―Religião Oprime ou Liberta‖ com Júlio Zabatieiro- Professor de Teologia 

pela Escola Superior de Teologia em São Leopoldo/RS. 

 11/11/2010 - Mesa de Conversa ―Religião e o Social‖.




 22/01/2011 - I Ato Público e Caminhada na Praia de Camburi em Defesa 

da Liberdade e da Tolerância Religiosa com realização de Audiência 
Pública com o tema a Construção da Igualdade Racial e da Tolerância 
Religiosa no século XXI em alusão ao dia 13 de agosto - Dia Municipal de 
Combate à Intolerância.




 18/08/2011 - Audiência Pública na Assembleia Legislativa com o tema a 

Construção da Igualdade Racial e da Tolerância Religiosa no século XXI - 

em alusão ao dia 13 de agosto- Dia Municipal de Combate à Intolerância 

Religiosa, instituído pela Lei 6.627/2006. Palestra com o teólogo, 

jornalista, escritor, membro do Conselho Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial e autor do Mapa da Intolerância Religiosa-2011: violação 

ao culto no Brasil, Márcio Alexandre Gualberto.




 24/08/2011 - Diálogo Cidadão com o tema a Construção da Igualdade 

Racial e da Tolerância Religiosa no século XXI - em alusão ao dia 13 de 

agosto- Dia Municipal de Combate à Intolerância Religiosa, instituído pela 

Lei 6.627/2006 com o advogado, especialista em direitos humanos, 

Presidente da Comissão pela Promoção da Igualdade Racial da OAB/RJ e 

Superintendente de Igualdade Racial do Governo do Estado Rio de 

Janeiro, Marcelo Dias.




 09/12/2011 - Mesa de Conversa: Violência e Religião em Debate. Palestra 

com Professora e Coordenadora do Programa de Estudos e debates dos 

Povos Africanos e Afro-americanos (PROAFRO) da UERJ, Magali da 

Silva Almeida; e o Doutor em Filosofia e membro permanente do 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PPGFIL), Marcelo Martins 

Barreira.




 21/01/2012 - I Ato Público e Caminhada na Praia de Camburi em Defesa 
da Liberdade e da Tolerância Religiosa com realização de audiência
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Pública com o tema a Construção da Igualdade Racial e da Tolerância 

Religiosa no século XXI em alusão ao dia 13 de agosto - Dia Municipal de 

Combate à Intolerância. 

 

Outra ação de apoio e reconhecimento da tradição africana é a atividade realizada pelo 

Instituto Beneficente e Cultural Nzo Ria Kukuetu, com o apoio da Semcid e do Fórum 

Capixaba em Defesa da Liberdade e da Tolerância Religiosa 2010, 2011, e 2012 pelos 

devotos de Iemanjá que prestam sua homenagem à Rainha do Mar, sempre no dia 2 de 

fevereiro, no Píer de Camburi. Na ocasião, são entregues presentes e pedidos de saúde, 

paz, amor e harmonia a rainha do mar considerada pelos adeptos da religião de matriz 

africana a mãe de todos. 

 
 

Nos anos de 2013, 2014 2015 e 2016, as atividades do Fórum foram reduzidas em 

função do mesmo não poder contar mais com os recursos financeiros que garantiam a 

realização dos mesmos. Em 2013, aconteceu o Seminário Juventude e Religiosidade no 

dia 15 de agosto. 

 
 

Em 2014, no dia 21 de janeiro, aconteceu um Ato Público às 7h30 em frente à Casa da 

Cidadania com a distribuição da Carta de Princípios do Fórum. Essa foi à forma 

encontrada pelo Fórum para lembrar que nesse dia em todo o Brasil são realizados 

eventos para lembrar a necessidade de enfrentar a intolerância religiosa. 

 
 

Apesar de o nosso foco considerar as atividades do ano de 2009 a 2012, optamos por 

apresentar o que foi realizado nos anos posteriores apenas para ilustrar que quando uma 

política não é incorporada pelo conjunto da gestão fica mais difícil para esses militantes 

que são voluntários manterem ―vivo‖ seu ideal de uma sociedade que respeite a 

diversidade. 

 
 

Entendendo que o primeiro passo nessa luta deve ser conhecer os direitos, divulgá-los, 

conscientizar as pessoas e a sociedade. Todos devem ter o direito de praticar sua crença 

ou não crença de acordo com seus costumes, tradições e valores. 

 
 

O Estado tem a obrigação de contribuir com as iniciativas de manutenção da paz social, 

a compreensão e respeito mútuo entre as várias denominações religiosas. Não haverá 
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democracia plena no Brasil enquanto houver ofensas e discriminação de ordem social e 

cultural, baseada em religião ou crença. Pensando sobre o que diz Rorty (1994, p.239) 

quando este diz; 
 

O progresso moral existe, e esse progresso vai efetivamente em direção de 
uma maior solidariedade humana não é pensado como sendo o 
reconhecimento de um eu central, da essência humana em todos os seres 
humanos. É antes pensado como sendo a capacidade de ver cada vez mais 
diferenças tradicionais (de tribo, religião, raças, costumes, etc.), como não 
importantes, em comparação com semelhanças no que diz respeito à dor e à 
humilhação – a capacidade de pensar em pessoas muito diferentes de nós 
como estando incluídos na esfera ―do nós‖ (RORTY, 1994, p.239). 

 
 

As religiões não deveriam ser instrumentos de legitimação de nenhuma estrutura 

política. As religiões deveriam ser usadas para fazer o chamamento da vida, da união, 

da paz, contribuindo para o aperfeiçoamento das instituições na medida do possível. 

 
 

O enfrentamento das mazelas a qual a humanidade tem sido submetida está baseado no 

ódio, no fundamentalismo religioso que faz alguns promoverem uma verdadeira ―caça 

as bruxas‖. Não tem quem não saiba que só existe um único Deus que é adorado de 

diversas formas a depender da religião na qual o sujeito estiver inserido. Não existe uma 

verdade única, não se pode usar o nome de Deus para chamar para a guerra. Somente 

através do diálogo é possível interromper processos de ódio, visando a construção da 

paz. 

 
 

CONCLUSÃO 
 

 

Entender questão da intolerância religiosa é uma necessidade, já que esta questão tem 

afetado o cotidiano de várias famílias. A intervenção dos grupos religiosos no destino 

da nação pode ser vista nas votações no Congresso Nacional e no Senado trazendo a 

secularização religiosa à tona com um pluralismo ao contrário: as denominações 

religiosas resolveram disputar o espaço político e estão crescendo, usando a crença na 

salvação eterna para colocar uns contra os outros. 

 
 

As atividades desenvolvidas pelo Fórum ao longo desses anos conseguiram alcançar 

uma notoriedade já que esta foi uma experiência muito importante no Estado. Foram 

realizadas visitas aos diversos espaços por todos os membros do Fórum, audiência 

pública com gravação tanto na Câmara de Vereadores quanto na Assembleia 
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Legislativa, além de outros eventos que mostram a quem estiver participando ou apenas 
 

vendo a postura dessas pessoas. Prova disso é que o estado do Espírito Santo só aparece 
 

no Mapa da Intolerância Religiosa com um caso de violação de direitos. 
 

 

A discussão sobre tolerância e intolerância no campo da religião realizada pelo Fórum 
 

mostrou que não é incorreto que uma administração pública apoie esse tipo de iniciativa 
 

que abrange todos os que dele quiserem fazer parte. Cada entrevista, matérias em jornal, 
 

blog ou qualquer outra forma de comunicação para falar da importância do respeito ao 
 

direito do outro dá capilaridade a essa questão. Se alguém trata solitariamente a questão 
 

religiosa  sua  possibilidade  de  ser  ouvido  está  ligada  a  sua  inserção  na  sociedade. 
 

Exemplo; se você for uma autoridade em qualquer assunto será ouvido, se não for, a 
 

discussão não flui. Mas, a intolerância é um assunto que diz respeito às religiões e 
 

enfrentá-la significa enfrentar o fanatismo, a discriminação, o preconceito ―escondido‖. 
 

Todos aqueles que sonham com um mundo melhor devem se juntar como essas pessoas 
 

que compõem o Fórum o fizeram para enfrentar a violência promovida pela 
 

intolerância. 
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A AFRICANIDADE PRESENTE NA OBRA DE IRINEU RIBEIRO 
 

Abinair Maria Callegari
1 

 

 

Resumo: Utiliza trabalhos do artista plástico capixaba Irineu Ribeiro visando ampliar o olhar 
crítico para tais obras. Propõe relacionar seus elementos com os da ―arte afro-brasileira‖, 

dando visibilidade à obra do artista e à ―arte afro-brasileira‖ nos estudos acadêmicos. O 
levantamento dos dados se deu por meio de entrevista com o próprio artista, pesquisa 
bibliográfica e análise de conteúdo. Foi norteado pelos pressupostos teóricos de Mariano 
Carneiro da Cunha (1983) e Kabengele Munanga (2000) com o intuito de identificar 
convergências entre essa produção artística e o conceito de ―arte afro-brasileira‖ proposto por 
esses autores. Nesse sentido, consideramos termos alcançado nosso objetivo e, embora não 
tenhamos a pretensão de considera-lo conclusivo, apostamos no seu valor enquanto 
contribuição para a discussão acadêmica sobre o tema. 

 
Palavras-chave: Escultura cerâmica; Linguagem poética; Africanidades. 

 

Abstract: Use artist works capixaba Irineu Ribeiro aiming to expand the critical eye for such 
work. He proposed to relate its elements with the ―african-Brazilian art‖, giving visibility to 
the work of the artist and the ―african-Brazilian art‖ in academic studies. The survey of these 
data was through interviews with the artist himself, bibliographic research and content 
analysis. It was guided by the theoretical assumptions of Mariano Carneiro da Cunha (1983) 
and Kabengele Munanga (2000) in order to identify similarities between this artistic 
production and the concept of ―african-Brazilian art‖ proposed by these authors. In this sense, 
we have achieved our goal and, although we did not pretend to consider it conclusive, betting 
on its value as a contribution to the academic debate on the subject. 

 
Keywords: Ceramic sculpture; Poetic language; Africanity. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 

Este artigo apresenta reflexões sobre a pesquisa realizada como Projeto de Iniciação 

Científica, da Graduação em Artes Plásticas/Bacharelado, da Universidade Federal do Espírito 

Santo (UFES) - 2016, cuja temática se enquadra na linha ―Nexos entre Arte, Espaço e 

Pensamento‖. Representa um desdobramento da pesquisa realizada como trabalho de 

Conclusão de Curso, em que foi analisada a produção artística do capixaba Irineu Ribeiro, e 

que aqui, neste recorte, pretende enfocar abordagens relacionadas à Negritude
2
 e suas 

 

 
1 Bacharela em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (CAR/UFES). Especialista em 
Formação de Mediadores em EAD (NEAAD/UFES). Licenciada Plena em Educação Artística (CAR/UFES). 
Atualmente, aluna pesquisadora na Iniciação Científica no projeto Patrimônio Cultural, Artes e Tradições afro-
brasileiras, no qual se insere esse subprojeto, sob a orientação da Prof.ª Drª Aissa Afonso Guimarães. Vitória 
(ES), Brasil. E-mail: abinaircallegari@gmail.com.  
2 Negritude é um conceito definido nos anos  40 e 50 por Aimé Césaire e Léoplod Sédar, dirigentes do 
movimento Negritude, através do qual afirmaram as suas raízes africanas contra a ―violência selvagem do 

colonizador, o relativismo moral do cristianismo e o racismo europeu à semelhança da barbárie‖.  Estas 
expressões foram utilizadas na comunicação do manifesto do movimento (consultado a 24.04.2011, em 
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questões, bem como identificar convergências entre elas e o conceito de ―arte afro-brasileira‖ 

proposto pelos autores Mariano Carneiro da Cunha (1983) e Kabengele Munanga (2000). 

 

 

Muitos fatores contribuíram para que tenhamos, ainda hoje, não apenas no estado do Espírito 

Santo, como em todo o país, uma bibliografia que se apresenta incipiente e omissa no que se 

refere à arte africana e incompleta quanto à ―arte afro-brasileira‖, obstando vivências e 

discussões sobre a estética negra ou às raízes africanas e suas influências dentro na produção 

estética brasileira, e, no que se refere ao ensino da arte, um pleno exercício da cidadania por 

boa parte de alunos. Segundo Dilma de Melo Silva, ―[...] a indústria cultural, juntamente com 

o sistema educacional, tem imposto padrões homogeneizantes, desvalorizando e 

negligenciando a heterogeneidade e a diversidade de nossa cultura, omitindo a presença 

partícipe dos descendentes de escravos [sic]‖ (SILVA, 1997, p.44). A autora cita a ausência 

de disciplinas de formação de professores de arte que contemplem conteúdos relativos a essa 

estética, a ideologia do embranquecimento e o mito da democracia racial imposta pelos 

setores hegemônicos da sociedade, como exemplos de ações responsáveis por essa situação 

(SILVA,1997). 

 
Assim, não obstante a exclusão que sofreram da vida nacional brasileira ao longo da história, 

esse segmento étnico, muito contribuiu na formação socioeconômica, política e cultural do 

país e do nosso estado, o que justifica a realização dessa tarefa como forma de fomentar a 

pesquisa e as discussões sobre o tema. 

 
Teve como objetivo ampliar nosso olhar para a obra de Irineu Ribeiro, identificando nela, 

raízes africanas
3
 da arte de forma que sejam considerados fatores e elementos para além dos 

critérios convencionais estabelecidos numa visão ocidental para o que venha ser a arte 

contemporânea, dando visibilidade à obra desse artista, que tem o negro como temática 

recorrente, e à ―arte afro-brasileira‖ nos estudos acadêmicos. 
 
 
 
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Mok1XYQ-p3Y). In BORGES, Sofia. Quando o artista decide abrir a porta 
do seu ateliê e começar a olhar à sua volta. Revista Crítica de Ciências Sociais. 99, dezembro 2012: 185-202. 
Disponível em http://rccs.revues.org/5157. Acesso em 20.12.15  
3 Entende-se por raízes africanas da arte, elementos estilísticos de origem africana e que estão presentes nas 
artes plásticas brasileira. Sobre a estética ioruba, Cunha (apud SILVA, 1997, p.47), nos aponta existência de 19 
conceitos, dentre eles: jijora – semelhança ao modelo, equilíbrio entre o modelo e a abstração da cópia; gigum - 
arranjo simétrico na escultura; odod - representação do indivíduo em pleno vigor; tatu – serenidade, compostura, 
harmonia. Tais características chegaram por meio dos africanos aqui escravizados, no período Colonial e 
Imperial, e também por via erudita, através de artistas brasileiros que foram à Europa e lá tiveram contato com a 
produção africana (SILVA, 1997).

 

http://www.youtube.com/watch?v=Mok1XYQ-p3Y
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Com esse fim realizou-se uma pesquisa bibliográfica, em que foram buscadas, junto a livros e 

artigos científicos, contribuições de outros autores para o desenvolvimento desse trabalho 

(CAJUEIRO, 2012), e simultaneamente, uma análise de conteúdo que representa ―uma 

metodologia que vai analisar as informações contidas sob a forma de diferentes discursos, 

sejam eles escritos, orais, imagéticos e gestuais‖ (REBOUÇAS E MESQUITA ,2011, p.52). 

 
Desse modo, inicialmente, além de entrevista com o próprio artista, foram pesquisados os 

preceitos e elementos contidos nos códigos da arte africana, originárias dos povos que para cá 

vieram trazidos como escravos, identificando os elementos que subsistiram e que se 

mantiveram nesse novo mundo. 
 

Com base nessas informações bibliográficas e nas declarações feitas pelo artista, por meio de 

questionário com questões abertas, foi realizada análise comparativa de amostras elencadas do 

conjunto de suas obras buscando relacionar elementos dos aspectos formal, icônico, 

processual e temático delas constitutivos, associando-os com os elementos da arte afro-

brasileira. 
 

A partir de pesquisa exploratória desses vários elementos envolvendo o trabalho do artista, 

concluímos com uma pesquisa descritiva apresentando a africanidade, verificada nessa arte, 

numa abordagem de caráter qualitativo. Nesse tipo de pesquisa, para as informações 

fornecidas, não são utilizados dados estatísticos, mas priorizadas as percepções de atitudes e 

aspectos subjetivos dos objetos, sendo a interpretação dos fenômenos e a atribuição de 

significados, seus elementos básicos (CAJUEIRO, 2012). 

 
Para tanto, utilizamos como embasamento teórico, os pressupostos de autores como Mariano 

Carneiro da Cunha (1983) e Kabengele Munanga (2000), dentre outros que se dedicaram e 

dedicam à causa da Negritude e suas contribuições para a manutenção de elementos da 

tradição cultural no país e em nosso estado. 

 
 

 

“Arte afro-brasileira” ou simplesmente arte brasileira 
 

Por que da necessidade de atribuirmos uma definição de ―arte afro-brasileira‖ para uma 

produção artística brasileira? Em seu texto, ―Arte afro-brasileira: o que é, afinal?‖, parte 

integrante do catálogo da Mostra do Redescobrimento ocorrida em abril de 2000, São Paulo, 

em comemoração aos 500 anos de descobrimento do Brasil, Kabengele Munanga(2000) 

afirma tratar-se de uma questão complexa, envolvendo definições, tanto de arte, quanto de 
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―arte afro-brasileira‖. A primeira, por ter sofrido alterações ao longo da história, sendo objeto 

de estudos e de infindáveis discussões sobre uma definição mais conclusiva e para além de 

espaços e de tempos. Na segunda, já que esta representa apenas um capítulo da arte brasileira, 

Munanga então questiona o porquê desse qualitativo ―afro‖ a ela atribuído. 
 

Corroborando o que diz Munanga, Roberto Conduru, em entrevista a Marcello Scarrone, também concorda 
que ―não é preciso este prefixo afro, na medida em que não existe Brasil sem a presença afro, então por que 
explicitar isso? Mas que, por outro lado, há necessidade exatamente de uma ênfase, daí o gosto pelo 
excesso e a marcação. „Luso‐brasileira‟ seria a arquitetura que tem a marca lusa, a matriz lusa. 
„Afro‐brasileira‟ seria aquilo que é marcado pela dimensão afro. Nem tudo é, ainda que você possa discutir 
em que medida a língua, a música, a culinária não estão afetadas, no todo ou em parte‖ CONDURU (2014, 
s.n.). 

 

E assim, Munanga considera que as condições primordiais de sua definição então, é descobrir, 

nessa arte, a brasileira, a africanidade, explicita ou implicitamente presente nela. O autor faz 

também outro questionamento: ―Mas que africanidade é essa, quando sabemos que os 

criadores dessa arte são descendentes de africanos escravizados que foram transplantados no 

Novo Mundo?‖ (MUNANGA, 2000, p.99). O autor fala sobre os efeitos dessa transplantação: 

ruptura com a estrutura social original e a consequente perda da identidade. 

 
Citando Roger Bastide, o autor ainda ressalta a dificuldade em compreender como tantos 

elementos culturais africanos puderam resistir ao rolo compressor do regime servil. E segue 

explicando como se apresentava essa arte no seu contexto tradicional africano, ―eram 

praticadas funcionalmente por membros especiais da comunidade que acreditava-se teriam 

aprendido o ofício dos espíritos e não dos mortais‖ (MUNANGA, 2000, p.99). Ele também 

explica o porquê de não ter sido possível a recriação, no Brasil, de todos os seus elementos: a 

impossibilidade de ser transplantada, ao Novo Mundo, a totalidade de suas estruturas social, 

política, geográfica e religiosa. A arte africana, que era praticada por pessoas e linhagens 

específicas e cujo ofício, acreditavam, era atribuído aos espíritos, no Brasil assumiu novos 

usos e significados. Para evitarem sua despersonalização se agarraram a valores profundos, os 

religiosos, e juntamente com os novos valores nascidos em terra brasileira, afirmando a 

resistência à imposição ideológica colonizadora, deram origem a ―arte afro-brasileira‖, e que 

não há como defini-la sem levar em conta todos os efeitos desse contexto histórico 

(MUNANGA, 2000). 
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Primeiramente a ―arte afro-brasileira‖ assumiu esse caráter ritual e religioso produzida 

coletivamente e na clandestinidade, permanecendo quase 300 anos ignorada. Ainda segundo 

Munanga, seus primeiros exemplares só vieram a público em 1904 através de Nina Rodrigues, 

na Revista Kosmos. Somente a partir das décadas de 1930 e 1940 com o modernismo, esses 

artistas vão saindo do anonimato. A ―arte afro-brasileira‖ deixa a clandestinidade e amplia seu 

campo de atuação se projetando com sua estética particular. Juntam- se a eles outros artistas 

que utilizam a temática africana. 

 
Marianno Carneiro da Cunha, teórico de referência da temática afro-brasileira, com objetivo 

de repensá-la, após esse segundo momento, classifica esses artistas nos seguintes grupos: 

―artistas que utilizam a temática afro-brasileira incidentalmente, ou seja, eventualmente; 

artistas que utilizam a temática sistemática e conscientemente; e artistas que utilizam 

espontaneamente e até mesmo inconscientemente as soluções plásticas africanas‖ (CUNHA, 

1983, p.1023). Porém Munanga afirma que é necessário ampliar essa classificação para que 

ela não se torne uma questão puramente étnica. 

 
Na medida em que esta arte tornou-se uma das expressões da identidade brasileira, 
ou seja, uma das vertentes da arte brasileira, qualifica-la simplesmente de arte negra 
no Brasil seria cair num certo biologismo. Seria excluir dela todos os artistas que, 
independentemente de sua origem étnica, participam dela, por opção política, 
religiosa, ou simplesmente por emoção estética no sentido universal da palavra. É a 
partir dessa noção mais ampla, não biologizada, que se pode operar para identificar a 
africanidade escondida numa obra. (MUNANGA, 2000, p.108). 

 

Sendo assim o autor propõe imaginarmos a arte afro-brasileira como um sistema fluido, onde 

em seu centro situamos as origens africanas dessa arte (artistas religiosos ou rituais); na região 

intermediária situamos o nascimento da ―arte afro-brasileira‖ (integração com novos 

elementos, características e valores do Novo Mundo); e na periferia a integração com a arte 

ocidental, indígena e de outras culturas do pluralismo brasileiro (remetem a algo da arte negra 

juntamente com a diversidade brasileira). O autor também alerta que classificar um artista 

como afro-brasileiro implica conhecer além de sua obra, a sua história de vida. Para merecer 

esse título "afro", o trabalho desses artistas deve possuir alguns dos atributos como a forma, 

estilo, cores, iconografia, temática, simbolismo da cultura africana. Elementos como a 

repetição, monumentalidade e desproporção entre partes do corpo, também são características 

que diferem essa arte da arte ocidental (MUNANGA, 2000). 
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Alteridade em linguagem poética 
 

Assim, buscou-se saber, por meio de entrevista com o próprio artista, sobre sua vida, suas 

origens, escolhas, motivação e seu processo de trabalho: Nascido no interior do Estado do 

Espírito Santo, no ano de 1960, veio para a capital ainda criança e se estabeleceu, 

inicialmente, no município de Cariacica juntamente com a família. Costumava acompanhar 

suas tias no trabalho, e com certa alegria saudosa, relembra fatos de seu primeiro contato com 

o manguezal: 

 
Eu achava aquele universo todo muito gostoso! Para uma criança aquilo era uma 
alegria! As brincadeiras com o barro das chuvas que quando eu vi que tinha liga, 
que tinha plasticidade, eu pegava aquilo e fazia um monte de coisas: bichinhos para 
presépios, construía casinhas [...] . (RIBEIRO apud CHISTÉ; SABINO, 2005, p.4). 

 

Mais tarde, em busca de apoio financeiro, Irineu resolveu trabalhar com artesanato recorrendo 

a esses momentos de ludicidade, e de forma comprometida com sua sobrevivência, viu 

emergir de suas memórias, o socorro necessário também para esse outro momento de sua 

vida, e com a resina epóxi, produzia seu trabalho modelando e pintando imagens de 

lembranças de sua tenra infância. 
 

Como herança genética, Irineu traz em si a amálgama das três etnias formadoras do povo 

brasileiro: uma avó de ascendência indígena, um avô afrodescendente, um outro avô e uma 

outra avó, brancos. Apesar de apresentar fortes características fisionômicas, especialmente 

nos olhos, com sua ascendência indígena, a cor de sua pele e suas escolhas temáticas, 

reforçam a ligação de Irineu com suas vivências, mas sobretudo com sua origem 

afrodescendente. Para o artista, seu trabalho contém elementos característicos do manguezal, 

da Negritude e da atividade artesanal e ancestral das paneleiras por se complementarem e 

estabelecerem uma relação estreita entre si: ―Os temas são vários, referências a minha 

experiência de vida enquanto ser percebedor e intérprete do mundo a minha volta‖ (RIBEIRO, 

2000, p. s.n.) 
4
. 

 
Embora eclético e flexível em relação aos materiais que utiliza, sobretudo os que mais se 

adequam às técnicas de modelagem pela técnica aditiva, Irineu Ribeiro tem como preferência, 

a argila do Vale do Mulembá, jazida denominada barreiro, localizada no bairro Joana D‟Arc, 

no município de Vitória, ES. Ao ser indagado sobre o porquê dessa escolha, com certa 

emoção declara: ―Ao conhecer a argila das paneleiras me encantei, me adaptei bem a ela e não  
 
 
 

4 RIBEIRO, Irineu. A estética do manguezal. Monografia (trabalho de Graduação não publicado). Centro de 
Artes, Universidade Federal do Espirito Santo. Vitória ES. 2000.
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parei mais de utilizar. É o fato que estou pegando um valor cultural próprio nosso e estou 

colocando no contexto das artes‖(RIBEIRO, 2014, p.89).
5
 Em outro momento, ainda sobre as 

razões de optar por esse material como o principal de seus trabalhos, Irineu completa: ―A 

primeira questão é aquela de dar ênfase a um valor cultural, genuíno nosso. Depois é que me 

apaixonei por ela, me identifiquei apesar dela ser bastante rústica. Eu gostei porque me dá 

muitas possibilidades‖
6
. E explica essas possibilidades assim: 

 
É mais porosa, me dá mais sustentação, me possibilita construir. As outras exigem 
mais cuidado, mais técnica, enfim, mais custo também. Ela tem componente 
arenoso, ali naquele meio tem uma graxa que se assemelha à formação do petróleo.  
É encontrado nela pedacinhos de conchas pré-históricas, fósseis marinhos... quer 
dizer, houve ali uma decantação de moluscos, em processos geológicos criou -se um 
veio. É um material que tem muita plasticidade, é mais acessível, e o principal: é 
uma coisa nossa!‖

7 (2014). 
 

No passado essas argilas, assim como o processo de queima, eram utilizados pelos índios 

tupis-guaranis, habitantes do litoral capixaba, na modelagem de seus utensílios. Esse costume 

foi passado para os escravos africanos que mantiveram a herança ancestral chegando aos dias 

atuais com o trabalho das paneleiras do bairro de Goiabeiras na confecção de um dos maiores 

patrimônios da cultura do estado, a panela de barro
8
. 

 
Desse modo, Irineu também empresta sua linguagem poética como meio para a circulação e 

manutenção dos elementos contidos nessa tradição local. Contudo, vale ressaltar que, para 

além de apego a uma tradição, sua importância está, sobretudo em representar uma narrativa 

de resistência de pessoas que, por meio desses trabalhos, passa a ser contada, suscitando 

reflexões. Para Irineu, seu trabalho tem uma função social: ―Quando escolhi fazer uma série 

de negras foi por uma questão étnica, com a intenção de valorizar a cultura africana e o 

negro‖ 
9
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Uma entrevista com Irineu Ribeiro, para o Trabalho de Conclusão de Curso, em apêndice, (não publicado). 
Vitória, Universidade Federal do Espirito Santo, concedida a Abinair Maria Callegari em 20 jan. 2014, p. 82–

  

95.  
6 Idem

  
7 Idem

  
8 O Conselho Consultivo apreciou e aprovou o pedido de Registro do Ofício das Paneleiras de Goiabeiras na sua 
37º reunião, em 21/11/2002. A inscrição no Livro de Registro dos Saberes foi feita em 20/12/2002, inaugurando 
mais que o Livro, o próprio instrumento do Registro. Em consequência, o Ofício das Paneleiras foi declarado 
Patrimônio Cultural do Brasil. Conforme IPHAN Dossiê Iphan 3 – Ofício das Paneleiras de Goiabeiras. Brasília: 
Iphan, 2006. p.45.

 

9 Ibidem, p.7.
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(a) (b)  
Figura 1: Imagens de obras de Irineu Ribeiro, modelagem, queima, tintura e coloração 
(argila Mulembá, tanino e engobe). (a) Gestante, 2005, 62 x 48 x 26cm. Acervo do artista. 
(b) Mãe com bebê, 2003, 57 x 50 x 27 cm. Acervo do Artista. 
Fonte: Disponível em: <http://www.cccv.org.br/fique-por-dentro/espaco-  
cultural/galeria/barro_nosso/abertura/foto.php?foto=fot o7.jpg.>. Acesso em: Fev. 2014. 

 
 
 

 

No que tange ao aspecto material e técnico, recorremos a Cunha para justificar uma 

importante aproximação do trabalho de Irineu com a arte africana. O autor esclarece: 

 
Para uma compreensão global, pois, da arte africana impõem-se considera-la em três 
níveis: a) o formal e técnico; b) a finalidade e o sentido; c) sua capacidade de influir 
sobre outras culturas‖. E ainda, ―(...) a escultura em madeira faz-se pelo processo 
subtrativo, enquanto a terracota e cerâmica são modeladas pela técnica aditiva‖ 

(CUNHA, 1983, p. 984). 

 

Dessa forma, observa-se similitudes também em outros trabalhos, como nas obras ―Gestante‖ 

(Figura 1a) e ―Mãe com bebê‖ (Figura 1b). Para Cunha, 

 
A intenção, consciente ou não, do artista africano ao representar uma mulher 
amamentando uma criança, por exemplo, é antes a de mostrar o princípio da 
maternidade em ação do que retratar um indivíduo particular qualquer. Essa atitude 
pode estender-se a todas as representações coletivas atinentes aos grupos aos quais 
pertençam os artistas. Nesse nível, cada objeto de arte africana é um ícone, isto é, 
algo que representa, que está no lugar de outra realidade (CUNHA, 1983, p. 987). 

 

Além de poderem ser incluídas também no nível formal e técnico, o que mais é ressaltado 

nelas é o sentido. Irineu declara que, em suas figuras humanas, não representa nenhuma 

pessoa especificamente, é tudo imaginação sua para transmitir uma ideia. Por exemplo, 
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quando faz uma paneleira ou uma mãe amamentando, não especifica quem é a pessoa, pois 

seu objetivo maior é sublimar aquela ação ou situação 
10

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Imagem de obra de Irineu Ribeiro, ―Paneleiras e congueiras do Espírito  
Santo‖, 2013, modelagem, queima, tintura e coloração (Argila Mulembá tanino e 

engobe), tamanho variados aproximadamente 25 x 18 x 15cm. Coleção particular. 
Fonte: Disponível em: <http://www.unb.br/administracao/decanatos/dex/notícias  
dex_antigas.html>. Acesso em: set. 2014. 

 
 

 

Um dos muitos exemplos do envolvimento do artista com as causas raciais pode ser verificado 

no trabalho em que, por ocasião do Seminário Internacional Universidade, Arte, Cultura e 

Desenvolvimento-UACD
11

 , Irineu Ribeiro produziu esculturas de cada uma das 12 
 

(doze) mulheres negras, paneleiras e congueiras do Espírito Santo (Figura 2), protagonistas do 

filme, Cinema na panela de barro: mulheres negras, narrativas de amor e afeto. Esse filme foi 

produto de pesquisa da tese de doutorado da professora Edileuza Penha de Souza, da 

Faculdade de Educação (FE/UnB) e ministrante da disciplina Pensamento Negro 

Contemporâneo. O filme dirigido por Edileuza, seguido de debate foi a atividade de 

encerramento da programação do referido evento. 

 
Outro trabalho também representativo dessa temática diz respeito a uma série de estátuas-

retratos (Figuras 3a e 3b) produzidas para a exposição que ocorreu em março de 2013, no 

Museu do Pescador na Ilha das Caieiras, Vitória (ES). 
 

 
10 Ibidem, p.7

  
11 O Seminário Internacional UACD foi uma realização do Decanato de Extensão (DEX), por meio da Casa da 
Cultura da América Latina (CAL/DEX) e do Centro Cultural da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
com o apoio da Fundação Darcy Ribeiro e patrocínio da Fundação Palmares. Ocorreu no dia 17 de dezembro de 
2013, no memorial Darcy Ribeiro, no campus da UnB da Asa norte, Brasília (DF),

  

Disponível em: <http://www.unb.br/administracao/decanatos/dex/noticias_dex_antigas.html>. Acesso em 16 set. 
2014. 
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Constituiu-se como homenagem ao trabalho de muitos moradores desta cidade litorânea que 

se dedicam à atividade pesqueira, e foi também com a argila Mulembá que produziu todas as 

esculturas e peças para a exposição de mesmo nome. Essa composição escultórica explora o 

cotidiano, o trivial na vida de pessoas comuns, contrapondo com a intenção do artista que é de 

valorizar e, até mesmo, enaltecer a imagem desses cidadãos e de suas atividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3: Imagens de obras de Irineu Ribeiro, modelagem, queima, tintura e coloração  
(argila Mulembá, tanino engobe). (a) ―Pescador com peixes‖, 2013, 48 X 30 X 12cm. 
Acervo do artista. (b) ―Pescador em barco com rede‖, 2013 modelagem, queima, tintura 

e coloração (argila Mulembá, tanino engobe), 12 X 15 X 25cm. Acervo do artista.  
Fonte: (a) Disponível em:  
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a520766281347383.1073741826.17926605  
2164076&type=1>. Acesso em: mar. 2014 e (b) Disponível em: 
<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.520766281347383.1073741826.17926605 
2164076&type=1>. Acesso em: mar. 2014. 

 
 

Apesar dos contrastes percebidos no conjunto da obra: rusticidade da superfície 

proporcionada pelo barro e pela cor preta conferida pelo tingimento com tanino, com a 

combinação de elementos formais como a luz e sombra, cheio e vazio, suavidade e 

rusticidade, Irineu dota essas figuras de expressões de serenidade, satisfação pessoal e de 

subjetividade. Embora semelhantes, possuem um caráter fisionômico extremamente 

individuais, como sendo pessoas distintas realmente, e sem exagerar na proximidade com o 

modelo, poderíamos dizer que o artista trabalhou com o naturalismo das formas sem, contudo, 

ser-lhes muito fiel. Escreve Cunha sobre uma das características da ―arte afro-brasileira‖: 

―...semelhança moderada ao modelo: equilíbrio entre os extremos do retrato e da abstração 

(jijora); postura correta e arranjo simétrico das partes da escultura, sem excluir um mínimo de 

assimetria nos detalhes menores (gigun).‖ (CUNHA,1983, p.1015). 
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Na obra seguinte, (Figura 4a), é possível estabelecer uma comparação das estátuas-retratos 

femininas dessa série, com a estátua-retrato egípcia, (Figura 4b), ―O Príncipe Rahotep e sua 

mulher Nofret‖). Esta é um exemplar da estatuária egípcia proveniente dos sepulcros e dos 

templos funerários, a principal glória da arte desse povo a partir da Monarquia Antiga, figuras 

de pé ou sentadas constituem o repertório fundamental da grande estatuária egípcia desse 

período (JANSON, 1993). Nela e em outras obras similares, a posição dos corpos esculpidos 

em pedra, e não modelados, chama a atenção pela simetria e imobilidade, ausência de 

representação de emoção, serena confiança, além da expressão de cortesia e etiqueta garantida 

pela frontalidade das figuras, características estas também presentes nas figuras sentadas das 

obras Mulembá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: (a) Imagem da obra de Irineu Ribeiro  – ―Mulher com peixe‖, 2013, 
modelagem, queima, tintura e coloração (argila Mulembá, tanino e engobe), 33 X 
15 X 20cm. Coleção particular. (b) Imagem da obra egípcia, ―O Príncipe Rahotep 

e sua mulher Nofret" (detalhe; v. rst. 6), Museu Egípcio, Cairo.  
Fonte: (a) Fotografia de Eder Freitas e (b) Disponível em: 
<http://www.kenneymencher.com/pic_old/fertile_crescent_egypt/lesson_geograph 
y_thought_religion.htm>. Acesso em: mai. 2014. 

 
 

 

Aqui, porém, vale ressaltar que, ao contrário de Irineu que utiliza o efeito do tingimento com 

o tanino para representar de forma natural a cor negra da pele das personagens de suas obras, 

o artista egípcio não teve a mesma intenção com a utilização da cor mais escura no corpo do 

príncipe, pois era uma convenção representar a epiderme masculina assim, enquanto que o 
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uso de viva coloração e olhos encrustados com quartzo brilhante tinha o objetivo de produzir 

um perfeito realismo (JANSON, 1993). 

 
Embora, a princípio possa parecer incoerente estabelecer uma comparação da obra de Irineu 

com uma obra egípcia quando nosso propósito é buscar aproximações com a africanidades, 

fatos históricos, como os insipientes estudos científicos dos povos e culturas africanas, podem 

ajudar nessa compreensão, conforme explica Cunha: 

 
[...] não havendo nenhum quadro referencial cronológico para os períodos mais 
antigos da historiografia africana e para as origens de sua cultura, o expediente  mais 
fácil era o de atribuí-las a alguma civilização prestigiosa da antiguidade, e 
privilegiadamente ao Egito, cuja história já repousava em bases mais firmes 
(CUNHA, 1983, p. 982). 

 

Cunha afirma que esse engano ainda persiste entre os estudiosos atuais, e que nomes como H. 

Frankfort, importante egiptólogo, através de seus estudos demonstrou claramente que 

elementos culturais africanos foram assumidos pela civilização egípcia, e não o contrário. 

Para o autor, ―[...] dadas as coordenadas atuais do conhecimento das civilizações e culturas 

africanas pode-se dizer que a arte egípcia é a eclosão particular de uma tradição africana mais 

abrangente e mais antiga‖ (CUNHA, 1983, p. 983). Por outro lado, o autor adverte, 

 
[...] isso não significa não ter havido igualmente uma influência do Egito em direção 
ao sul, mesmo sem dados arqueológicos que confirmem tal suposição, e que, 
portanto impõe-se uma reserva prudente a todo tipo de afirmação apressada nesse 
sentido. Muito ao contrário, as evidências científicas atuais  que tendem a mostrar 
precisamente que a África negra ter-se-ia desenvolvido de modo bastante autônomo 
e anterior à constituição da civilização egípcia (CUNHA, 1983, p. 983/984). 

 

Portando é legítima a denúncia da professora Dilma de Melo Silva, quanto à incipiência e 

omissão de bibliografia em relação à arte africana e incompleta quanto à arte afro-brasileira. 
 

Em entrevista, perguntado sobre o conteúdo de suas criações, Irineu explica ―[...] todo artista 

tem uma ideologia. Ele escolhe um tema para trabalhar, e no meu caso eu escolhi a questão 

étnica, ecológica, tem um pouco de antropologia...tem várias coisas juntas‖
12

 . E, mais 

especificamente, sobre a etnia africana, o artista não hesita em dizer sua intenção quanto ao 

que quer comunicar ao observador: 

 
Primeiramente é informar minha expressividade e em segundo chamar a atenção 
para a beleza dos africanos, tidos ao longo dos séculos como [...] não fazendo parte 
dos padrões estéticos eleitos pelos colonizadores, pelo dominador. A gente tenta   

 
 
 

 
12 Ibidem, p.7. 
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tirar essa ideia e trazer um pouco mais de valorização, de consciência. É com essa 
intenção!13 

 
 

Incisiva declaração que expõe a força com que essa questão norteia seu trabalho. 
 

O conjunto de estatuetas-retrato, femininas (Figura 5), além da evidente utilização do tema 

Negritude, observa-se também um detalhe importante na feitura da representação dos olhos: 

são vazados e concebidos como um segmento de esfera, com as pálpebras inferiores tendendo 
 

à horizontalidade, e as superiores, como segmentos de esfera e/ou semicírculos contornando 

os olhos. Isso ocorre não só nestas, mas em todas as figuras humanas analisadas neste 

trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5: Imagem de obra de Irineu Ribeiro, ―Mulheres negras‖, 2012, 
modelagem, queima, tintura e coloração, (argila Mulembá, tanino e engobe) 
cada peça mede aproximadamente 38 x 21 x 15 cm. Coleção Particular. 
Fonte: Disponível em: <http://www.letraefel.com/2011/10/irineu-ribeiro-o-  
barro-nosso-de-cada.html>. Acesso em: 2 fev. 2014. 

 
 

Referindo-se a escultura africana de Nok, Cunha aponta características como: ―[...] boca, 

orelhas, narinas e pupilas geralmente vazadas‖. Acrescenta ainda que: ―Na escultura de Nok, e 

nas máscaras de Gueledé africanas (Figuras 6), os olhos são representados como um segmento 

de esfera sendo a pálpebra superior, via de regra, horizontal e a inferior formando um 

segmento de círculo, que se aproxima não raro ao triângulo‖ (CUNHA, 1983, p. 978 e 1015). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Ibidem, p.7
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Figura 6: Máscara africana: Capacete Geledé  
Época: Meados do século XX Geografia: Nigéria, 
povos Yorubás. Técnica: Madeira, pintura, 
pigmentos. Dimensões: 11,5 x 9 polegadas.  
Fonte: Disponível em <www.geledes.org.br/as-  
mascaras-de-gelede/>. Acesso em 14 set 2015. 

 
Essa solução plástica inversa, verificada em Irineu, foi também apurada por Cunha quando da 

análise de duas máscaras do instituto Geográfico e Histórico da Bahia (Figuras 7a e 7 b), 
 

representativas da estatuária ritual afro-brasileira. Segundo o autor refere-se a um modo 

específico de reelaboração, no Brasil, de convenções estilísticas africanas ligadas à 

representação naturalista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(a) (b)  
 

Figura 7: Imagens das máscaras Gueledé baianas. (a) ―máscara da barbicha‖, madeira, com traços de 
policromia, 15 alt., col. Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, Salvador. (b) ―máscara do laço‖ (frente e 

verso) madeira, 20 alt., col. Museu Estácio de Lima, Salvador (BA).  
Fonte: Reproduzidas do livro História Geral da Arte no Brasil. Vol.2. São Paulo: Instituto Walter Moreira  
Salles, 1983. p. 1015. 
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Desse modo, constatamos mais essa afinidade das obras de Irineu com a africanidade, embora 

reelaborada no Brasil, tal como nas máscaras baianas analisadas por Cunha, e definidas como 

um excelente estilo afro-brasileiro. 

 
Obra também muito representativa para o artista (Figura 8): É a „Nega Pimenta‟, que faz 

alusão à mulher africana. Eu vi uma matéria sobre essas moças. Elas são muito criativas e 

decoram os cabelos utilizando pimenta, e isso dentro do grupo deles representa um status‖ 

(RIBEIRO, 2014, p.92)
14

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Essa escultura exposta na II mostra de arte, realizada em 2004, no Convento do Carmo, em 

Vitória/ES. Pela rusticidade do barro, aliada à criatividade do artista fazem dela uma obra 

arrojada que lhe conferiu maior notoriedade na época de sua criação, tendo declarado, em sua 

entrevista, ter sido ela a mais importante desse gênero de trabalhos, por tê-lo tornado mais 

conhecido no meio artístico. 
 

 
14 Ibidem, p.7
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Como exposto, a temática Negritude, recorrente na obra de Irineu, por si só já nos possibilita 

justificar uma ―arte afro-brasileira‖, como pondera Munanga, 

 
Para que uma obra de arte possa ter uma identidade afro-brasileira, penso que não 
deveria reunir concomitantemente todos os postulados e características [...]. Basta 
que um ou outro entre os mais relevantes (forma e tema) seja integrado com 
regularidade no conjunto da obra e que lhe confira uma verdadeira identidade 
(MUNANGA, 2000, p.108). 

 

Porém, para além da temática, outros elementos indicam uma vertente africana na obra de 

Irineu: material empregado, apesar de admitir variar, opta pela argila Mulembá na maioria de 

suas criações, ou pelo menos naquelas que brotam de sua motivação pessoal; a deformação 

voluntária, como forma de agregar certa altivez a suas personagens (Figura 9); um 

expressionismo exagerado (Figura 10), dentre outros exemplos citados, levando-as a um estilo 

às vezes caricatural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9: ―Mulher‖, modelagem, queima e tintura 
(Argila Mulembá e tanino), Dimensões: 61 x 50 x 
27cm. Acervo do artista. 
Fonte: Disponível em:  
<http://spb.fotolog.com/photo/11/3/15/myimagens/10  
97044825_f.jpg>.  Acesso em: Ago. 2014. 
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Figura 10: ―Pietá‖, 2012, modelagem, 
queima e tintura, (argila Mulembá e 
tanino).  Dimensões:  56  X  30  x  28  cm. 
Coleção particular. 
Fonte: Disponível em:  
<https://www.facebook.com/pages/Irineu- 
Ribeiro-Artista-Pl%C3%A1stico-  
Capixaba/179266052164076>  Acesso  em: 
Abr. 2014. 

 
 

 

Tais características reforçam a possibilidade de inserção desses trabalhos na classificação 

levantada pelos dois autores citados, sendo em Cunha, artistas que utilizam espontaneamente 

e até mesmo inconscientemente as soluções plásticas africanas, e em Munanga integração 

com a arte ocidental, indígena e de outras culturas do pluralismo brasileiro (remetem a algo da 

arte negra juntamente com a diversidade brasileira). 

 
Não obstante ser esse estudo passível de outras análises mais conclusivas, consideramos 

termos alcançado nosso objetivo no que diz respeito a trazer para o ambiente acadêmico uma 

reflexão sobre essa linguagem poética e suas conexões com a ―arte afro-brasileira‖, dando-

lhes maior visibilidade nos espaços acadêmico. Apesar de sua brevidade e sujeição a outros 

aprofundamentos, essa experiência foi prazerosa e instigante, o que nos convida a buscar 

saber mais! 
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NARRATIVAS DAS MULHERES DO CONGO COMO PRÁTICA DE 

RE/EXIS/TÊNCIA ECOLOGISTA E SEUS ATRAVESSAMENTOS COM 
COTIDIANOS ESCOLARES.  

Andreia Teixeira Ramos
1 

 

Resumo: A pesquisa em andamento objetiva problematizar narrativas das mulheres do 
congo como práticas de re/exis/tências ecologistas e seus atravessamentos com 
cotidianos escolares. O campo problemático se ampara na Lei 10.639/03, que alterou a 
Lei nº 9394/96, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-
brasileira na educação básica, e na Lei 11.645/08, que incluiu a obrigatoriedade da 
História e Cultura Indígena. A metodologia se aproxima das perspectivas ecologistas de 
educação e das pesquisas com os cotidianos, usamos diário de campo, conversas e 
narrativas, apostando em diálogos amorosos com os sujeitos praticantes da pesquisa, 
exercitando a conversa, como procedimento metodológico e de descolonização dos 
modos de pensar e exercitar outras narrativas. Até o momento, captamos narrativas das 
mulheres do congo, suas experiências dialogando com diferentes políticas cognitivas e 
de narratividade, com as redes de conversações da vida cotidiana. 

 
Palavras-chave: Narrativas; Mulheres; Cotidiano Escolar; Ecologistas; Pesquisa com o 
cotidiano. 

 

 

Abstract: This ongoing research aims to discuss narratives of congo women as 
practices of ecological resistance/existences and their crossings with school every day. 
The problematic field is supported by the Law 10.639/03 and the Law 11.645/08. The 
first one, which amended Law 9394/96, makes compulsory the teaching of African and 
African-Brazilian History and Culture in basic education. On the other hand, the Law 
11.645/08 has included the obligation of History and Indigenous Culture. The 
methodology approaches the Ecological perspectives of education and research with the 
daily. We use field diary, conversations and narratives, focusing on loving dialogues 
with subjects practitioners of research, exercising the conversation, as a methodological 
procedure and decolonization of ways of thinking and exercise other narratives. Until 
now, we raised narratives of congo women, their experiences dialoguing with different 
cognitive and narrative policies, with conversations network of everyday life. 

 
Keywords: Narratives; Women; School everyday life; Ecologists; Research with 
everyday issues. 

 

 

PRIMEIROS SONS DOS TAMBORES E CASACAS DO CONGO 
 
 

―Sou muito orgulhosa de ser neta, filha e irmã de congueira. Me sinto feliz 
de ser uma mulher congueira, estou aqui para lutar com elas para o que der e 
vier, com a fé de Deus. ‖  

(Mulher do congo de Cariacica, 2014)  
 

 
1 Licenciada em Pedagogia. Professora substituta do Centro de Educação da Universidade Federal do 
Espírito Santo. Doutoranda do Programa de Pós -Graduação em Educação na Universidade de Sorocaba, 
São Paulo, Brasil. Agência de fomento CAPES. E-mail: andreiatramos.ea@gmail.com. 

mailto:andreiatramos.ea@gmail.com
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Início a escrita deste artigo com os ensinamentos de Paulo Freire (2014, p. 29): 

 
Mais uma vez os homens e as mulheres, desafiados pela dramaticidade da 
hora atual, se propõem a si mesmos como problema. Descobrem que pouco 
sabem de si, de seu posto no cosmos, e se inquietam por saber mais. Es tará, 
aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si uma das razões desta 
procura. (Grifos nosso) 

 

Começamos pelo meio, com inquietudes e inacabamentos, problematizando e nos 

problematizando, assim, pensamos com Paulo Freire no seu livro Pedagogia do 

Oprimido, e questionamos: Qual é o nosso ―posto no cosmos?‖ (FREIRE, 2014). Que 

acontecimentos me aproximaram do campo da Educação para as relações étnico-raciais 

na vida cotidiana? Potentes acontecimentos que vivenciei me constituíram de modo 

político, ético, estético, epistemológico e metodológico no campo da Educação para as 

relações étnico-raciais. 

 
 

Ressalto que a pesquisa se afasta da pretensão de aprofundamento teórico nas relações 

étnico-raciais, entretanto é importante destacar, que o campo problemático da pesquisa, 

se ampara na Lei 10.639/03, que alterou a Lei de Diretrizes e Base nº 9394 de 20 de 

dezembro de 1996, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-

brasileira no cotidiano da educação básica nas escolas públicas e privadas. Em 2008, a 

Lei 11.645 de 10 de março, incluiu a obrigatoriedade da História e Cultura Indígena. 

 

Assim, com inspirações nos sons das casacas e tambores do congo
2
 do Espírito Santo 

(ES), iniciamos a escrita deste texto-vida-tese, como primeiras travessias de uma 

pesquisa de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da 

Universidade de Sorocaba (Uniso). Destaco que as imagens que compõem o texto são 

de autoria da pesquisadora e foram capturadas com os movimentos da pesquisa. Essas 

imagens são também narrativas que traduzem do campo problemática da pesquisa. 

 
―O congo da alegria chegou/Chegou, chegou...‖.  

 

 
2 Casacas e tambores são instrumento singulares das Bandas de Congo do Espírito Santo. Disponível em: 
http://www.ape.es.gov.br/espiritosanto_negro/historia_congo.htm. Acesso em 06 de junho de 2015. O congo do 
Espírito Santo foi oficializado como o primeiro patrimônio imaterial do estado em uma cerimônia realizada no 
Palácio Anchieta, em Vitória, ES. O congo é um estilo musical marcante do estado, que usa principalmente o 
tambor de congo, a casaca, a cuíca e o bumbo, entre outros. Os desfiles são comandados por mestres, que usam 
apitos para reger o grupo. A música, muitas vezes, aborda a temática dos santos, do amor e da morte. 
Disponível em: http://g1.globo.com/espirito-santo/musica/noticia/2014/11/congo-e-oficializado-como-
patrimonio-imaterial-do-es.html. Acesso em 09 de junho de 2016. 

http://www.ape.es.gov.br/espiritosanto_negro/historia_congo.htm
http://g1.globo.com/espirito-santo/musica/noticia/2014/11/congo-e-oficializado-como-patrimonio-imaterial-do-es.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/musica/noticia/2014/11/congo-e-oficializado-como-patrimonio-imaterial-do-es.html
http://g1.globo.com/espirito-santo/musica/noticia/2014/11/congo-e-oficializado-como-patrimonio-imaterial-do-es.html


 

141 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 
Toada de congo capixaba  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 01: Instrumentos do congo capixaba, na sequência da esquerda para direita, ―Bumbo, Tambor e 
casaca‖. Imagem produzida pela autora em uma escola durante as oficinas de Congo com crianças. 2016. 

Fonte: Arquivo pessoal da autora 
 

 
Este texto aposta nas narrativas das mulheres do congo do estado do ES, como prática 

de re‘existências ecologistas e cotidianos escolares. Essas narrativas constituem as 

travessias da pesquisa, de modo político, ético, estético, pedagógico, epistemológico e 

metodológico, no campo da Educação, desencadeando algumas problematizações: de 

que modo pensar, as narrativas das mulheres do congo do ES, que ―vivem às margens‖ 

(REIGOTA, 2013) e ―oprimidas‖ (FREIRE, 2014) na sociedade contemporânea, como 

práticas de re‘existências ecologistas e cotidianos escolares. Assim, o objetivo da 

pesquisa é problematizar as narrativas das mulheres do congo como práticas de 

re‘existências ecologistas e cotidianos escolares. 

 
 

A metodologia da pesquisa se aproxima dos estudos com os cotidianos (ALVES, 2001 e 

2010) e (FERRAÇO, 2003), e das perspectivas ecologistas de Educação, inspirada nos 

pensamentos do professor pesquisador Dr. Marcos Reigota (1999a; 1999b; 2016a; 

2016b) e seu Grupo de Estudos e Pesquisa ―Perspectivas Ecologista de Educação‖, 

criando desconstruções, encontros, desencontros, reencontros, um fio puxando o outro, 

acompanhando travessias, conexões de redes com o campo problemático da pesquisa. 
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Pensando a perspectiva ecologista de educação com Reigota (1999b), e com inspirações 

freireanas, apostamos e exercitamos o compromisso ético e estético, com atitude 

política de cidadania planetária, dialogando com as macro e micropolíticas que 

atravessam gestos, conversas, narrativas, cheiros, sons, afetos, amizades, tensões, 

conflitos, negociações, ideias, sentimentos, experiências tecidas com os cotidianos da 

vida. Pensando com Reigota ―Ecologistas é uma tentativa de explorar a formula 

Guattariana esboçada em ―As três ecologias‖, que considera como questões ecológicas 

não somente o meio ambiente, mas também as relações sociais e a subjetividade‖. 

(1999b, p. 15). 

 
 

Assim pensamos a perspectiva ecológica também inspirada nos escritos de Paulo Freire 

(2014, p.77) mencionados no livro Pedagogia da indignação: Cartas pedagógicas e 

outros escritos: 

 
[...] A transgressão da ética nos adverte de como urge que assumamos o 
dever de lutar pelos princípios éticos mais fundamentais como do respeito à 
vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, à 
vida dos rios e das florestas. Não creio na amorosidade entre homens e 
mulheres, entre os seres humanos, se não nos tornarmos capazes de amar o 
mundo. A ecologia ganha uma importância fundamental nes te fim de século. 
Ela tem de estar presente em qualquer prática educativa de caráter radical, 
crítico ou libertador. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, 
humaniza-lo, torna-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, 
ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação 
sozinha não transforma o mundo, sem ela tampouco a sociedade muda. Se 
nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da 
equidade e não da injustiça...não temos outro caminho senão viver 
plenamente nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim a distância entre o 
que fizemos com o fazemos. Desrespeitando os fracos, enganando os 
incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o 
negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a ser sérios, justos e 
amorosos da vida e dos outros. [...] 

 
 

Nesse sentido ético, para a produção de dados da pesquisa, usamos registros em diário 

de campo, fotografias, conversas e narrativas, produzidas nos encontros e experiências 

que atravessam as vidas das mulheres do congo, apostando em ―diálogos amorosos‖ 

(FREIRE, 2014) com os sujeitos, exercitando a conversa, como procedimento 

metodológico e de descolonização dos modos de pensar e exercitar a produção de dados 

da pesquisa de campo. ―Não é possível a pronuncia do mundo, que é um ato de criação 

e recriação, se não há amor que o infunda. Sendo o fundamento do diálogo, o amor é, 

também, diálogo‖. (FREIRE, p. 110). ―O amor é compromisso com os homens e as 

―mulheres‖ (FREIRE, p. 110, ―grifo nosso‖). 
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Assim, são sujeitos praticantes (CERTEAU, 2008) da pesquisa, as mulheres do congo 

do ES, em grande maioria, pretas, pardas, negras e indígenas, que re‘existem e escapam 

aos modos colonizadores e opressores que subjugam esses grupos, suas estéticas e 

modos de viver com o mundo. São também sujeitos da pesquisa, os habitantes que 

praticam os cotidianos escolares das regiões onde existem bandas de congo. 

 
 

Os ―sujeitos praticantes‖ para Certeau (2008) são sujeitos que inventam e reinventam 

os mundos nos cotidianos, nas artes de fazer com os usos de ―táticas‖ e ―estratégias‖ 

de resistências, se reapropriando, a seu jeito, do espaço e do uso do lugar praticado. 

Sujeitos esses, que desejamos conversar. A conversa como efeito provisório e coletivo 

que são práticas transformadoras como pensou Michel de Certeau. 
 

A arte de conversar: as retóricas da conversa ordinária são práticas 
transformadoras ―de situações de palavra‖, de produções verbais onde o 

entrelaçamento das posições locutoras instaura um tecido oral sem 
proprietários individuais, as criações de uma comunicação que não pertence a 
ninguém. A conversa é um efeito provisório e coletivo de competências na 
arte de manipular ―lugares comuns‖ e jogar com o inevitável dos 

acontecimentos para torna-los ―habitáveis‖. (CERTEAU, 2008, p. 50) 
 

 

Continuando nossa conversa, nossa escolha pela metodologia das pesquisas com os 

cotidianos, se faz necessária, pois acreditamos que os cotidianos estão abertos aos 

imprevistos, não se enquadram e nem se aprisionam em modelos, não existindo um só 

caminho a seguir. Pensando com professor Carlos Eduardo Ferraço (2003) os caminhos 

são complexos, acidentais e plurais. 

 
Caminhos complexos, acidentais, plurais, multidimensionais, hierárquicos, 
fluidos, imprevisíveis, que se abrem e se deixam contaminar, 
permanentemente, pelas relações, pensamentos e imagens do mundo 
contemporâneo, enredando representações, significados e pessoas. Uma 
complexidade que não se esgota nunca e que, apesar de estar em todo lugar, 
não se deixa capturar. No máximo, ser vivida e com alguma dos e de sorte, 
ser sentida. (p.103) 

 
 

Nesse sentido, pensando com a professora Nilda Alves (2001), a pesquisa com os 

cotidianos é um mergulho... 
 

Buscar entender, de maneiras diferentes do aprendido, as atividades dos 
cotidianos escolares ou dos cotidianos comuns, exige que esteja disposta a 
ver além daquilo que os outros já viram e muito mais: que seja capaz de 
mergulhar inteiramente em realidades buscando referências de sons, sendo 
capaz de engolir sentido a variedade de gosto, caminhar tocando coisas e 
pessoas e me deixando tocar por elas, cheirando odores que as realidades 
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colocam a cada ponto do caminho diário. (ALVES, 2008, p. 19, grifos 
nossos). 

 

APROXIMAÇÕES COM O CAMPO PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

 
―Em favor de que estudo?  
Em favor de quem? 
Contra que estudo? 
Contra quem estudo?‖. 
Paulo Freire (2009) 

 
O campo problemático da pesquisa pousa no congo do ES, que foi, recentemente, 

oficializado como o primeiro patrimônio imaterial do estado. Congo que é uma prática 

cultural de resistência. O livro do professor, pesquisador, militante e intelectual negro, 

Cleber Maciel (2016) falecido em 1993, na sua segunda edição, traz importantes 

questões relacionadas ao congo. Destacarei aqui a relação do congo, como herança da 

memória africana, que chegou aos tempos atuais, graças ao esforço dos antepassados em 

conseguir, mesmo sob o domínio e o medo impostos pelos colonizadores, preservar sua 

dignidade cultural (MACIEL, 2016, p.147). 

 
Considerando a relação entre a cultura dos colonizadores e dominadores e as 
sobrevivências culturais dos escravos, pode-se dizer que, na sociedade 
colonial, eram aceitos os costumes tradicionais africanos que podiam se 
adaptar à exploração escravista. Incluíam-se aí aqueles que, reinterpretados, 
recebiam novo significado apesar das perseguições, incompreensões, 
intolerâncias e destruição da maioria, algumas práticas culturais africanas 
sobreviveram e chegaram até os dias atuais, mesmo que modificadas, 
sincretizadas e/ou fundidas em outras, sejam também africanas ou dos 
senhores brancos. (p. 147). 

 
 

Assim, o congo está presente em todo o Estado e em grande número de regiões da 

Grande Vitória e municípios do Norte. De acordo com Maciel (2016) as bandas de 

congos são grupos de pessoas que utilizam instrumentos sonoros muito simples, feitos 

de madeira oca, barris, taquaras, pele de cabra ou de boi, latas ou outros materiais. As 

bandas de congos usam tambores, bumbos, cuícas, chocalhos, ferrinhos ou triângulos de 

ferro e pandeiros. 

 
Ao som desses instrumentos, as vozes, finas e grossas, claras ou fanhosas, de 
homem e de mulher cantam antigas ou novas músicas, nas quais são feitas 
referências a fatos do passado, como a escravidão, a guerra do Paraguai, os 
santos da devoção popular, os Orixás relacionados aos elementos da natureza, 
como o mar, as estrelas, o vento, a chuva, ou ao ser humano, cobrindo desde 
amor e morte até fatos políticos e sociais. Essas músicas podem ser alegres ou 
tristes, mas quase sempre são cantadas de forma semelhante, onde se destaca o 
fato de alongarem-se as sílabas finais dos versos (p. 151). 
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Maciel (2016) destaca entre os instrumentos musicais utilizados no congo o reco-reco, 

também chamado de casaca, casaco, cassaca, cassaco ou canzaco. A casaca é um 

instrumento singular do congo capixaba. 

 
É um cilindro de pau, de 50 a 70 centímetros de comprimento, escavado 
numa das faces, em que se prega uma lasca de bambu ou taquara com talhos 
transversais, sobre os quais se atrita uma vareta. Na extremidade superior 
desse reco-reco é esculpida, na própria madeira, uma cabeça grotesca, de 
pescoço comprido, por onde é segurado o instrumento. No lugar dos olhos, 
representando-os, põem-se, por vezes, búzios, sementes coloridas, pequenas 
esferas ou partículas de chumbo. São pintados olhos, bocas e faces, ou todo o 
reco-reco, com tinta comum ou de frutas do mato. Alguns trazem inscrições 
ou letras indicativas de frases ou do nome do seu dono. (p. 151) 

 
 

Cleber Maciel (2016, p.151) cita os tambores como instrumento do congo que são 

tocados com as mãos, e, enquanto o tocador caminha, eles ficam pendurados a tiracolo e 

quando a banda de congo para em algum lugar para tocar, geralmente os batedores 

sentam-se sobre o tambor como que o cavalgando. Participam desses momentos pessoas 

de todas as idades. 

 
 

Em relação a participação das mulheres no congo Maciel (2016, p.151-152) narra em 

seus escritos que elas, separadas em ala específica, sustentam os cantos, enquanto 

homens sustentam o ritmo. As pessoas da banda de congo participam das coreografias 

comandadas pelo organizador, às vezes chamado de Capitão. Uma ou mais mulheres 

vão à frente conduzindo uma ou mais bandeiras que traduzem a banda e o seu Santo 

Protetor. 

 
 

Com as travessias da pesquisa chego nas mulheres do congo. A pesquisa pousa nas 

narrativas das mulheres do congo, apostando nessas narrativas, como práticas de 

re‘existências ecologistas, que podem contribuir para descolonizar os pensamentos e 

aproximar o congo dos cotidianos escolares. Mulheres do congo que são dançarinas, 

cantadeiras, tocam casacas, tambores, levam as bandeiras e estandartes das bandas de 

congo. Mulheres do congo que trabalham, estudam, são aposentadas e cuidam de suas 

famílias. Mulheres do congo que são crianças, jovens, adolescentes, adultas e idosas. 

Mulheres do congo de todas as idades. Mulheres do congo que habitam as terras 

capixabas e encantam os cotidianos com suas toadas e cantigas de congo. 
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Desse modo, ressalto que o desejo de se aproximar das narrativas das mulheres do 

congo, se aproxima dos pensamentos de gênero e dos movimentos de pensar o 

feminismo da ―senzala‖, um feminismo ―periférico‖, feminismo das oprimidas, das 

mulheres que vem das margens, feminismos das mulheres pretas, pardas, indígenas, 

negras. Feminismo que se afasta da casa grande, que tenta furar os modos colonizadores 

e dominadores do patriarcado capitalista, machista, moralista, conservador, elitista, 

branco, eurocêntrico, imperialista... 

 
 

Andam me acompanhando nessas travessias rizomáticas de pensar esse texto-tese-vida, 

três mulheres negras estadunidenses, Nina Simone (1968), com suas potentes letras e 

canções, bell hooks (2013), escritora, professora e intelectual insurgente e inquieta com 

sua energia inesgotável, e a brilhante acadêmica Angela Davis (2016), professora de 

filosofia e militante dos Panteras Negras. Além dessas mulheres do Norte, estou me 

aproximando das mulheres da América do sul. 

 
 

No Brasil, dos escritos de Carolina Maria de Jesus (2014), que foi catadora de papel e 

viveu na favela do Carindé, em São Paulo. No Espírito Santo, da literatura de Suely 

Bispo (2016), atriz, dançarina, pesquisadora e poeta, e as protagonistas da pesquisa, as 

mulheres do congo do ES. Mulheres que re‘existem, com devoção, fé, memórias e 

contribuem de modo político, ético, estético com seus cantos e encantos entoados como 

práticas culturais de re‘existência espalhadas pelas terras capixabas. 

 
 

NARRATIVAS DAS MULHERES DO CONGO 
 

 
―Mulheres do congo são guerreiras, unidas, lutadoras e muito 

fortes‖. (Mulher do Congo de Cariacica, 2014) 
 

 

As mulheres do congo são ―unidas, lutadoras e muito fortes‖, essa narrativa nos lembra 

Freire (1987, p. 31), ao afirmar que, ―quem, melhor que os oprimidos, se encontrará 

preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem 

sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Os oprimidos” (FREIRE, 2014), ―os 

que vem das margens‖ (REIGOTA, 2013), no nosso caso, são as mulheres do congo 

oprimidas, subalternas, mas também ―guerreiras‖... 



 

147 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 

Para compor o texto compartilho fios das conversas
3
 tecidas com os cotidianos das 

mulheres ―guerreiras‖ do congo... 
 
 

―Tenho orgulho de ser uma mulher do congo, sou nascida e criada no congo‖. 
 

―Temos que lutar pela cultura do congo, para nunca deixar morrer, é uma 
cultura forte e precisa ser valorizada. ‖ 

 
―É um divertimento ser mulher do congo. Quando a banda (de congo) saí 

para se apresentar, a gente conhecer lugares diferentes. A gente viaja‖. 
 

―Eu praticamente nasci no meio do congo. Meus pais são do congo, aí eu 

fui crescendo vendo aquela cultura e fui me interessando pela cultura do 
congo. O congo é passado de pai para filho. Vivo no congo desde a época do 
meu pai, agora a família toda é da banda, meus irmãos, minhas irmãs, netos, 
filhos. Se saímos a banda acaba. A fé no congo é ótimo.‖  

 
―É com muito orgulho que sou a primeira mulher mestre de congo .‖ 

 
Os pequenos fios das narrativas das mulheres do congo traduzem suas experiências, 

sentimentos que possibilita a descolonização e desconstrução dos pensamentos de modo 

ético, estético, político e com esperança, como Freire nos ensinou “não é, porém, a 

esperança, um cruzar de braços e esperar. Movo-me na esperança enquanto luto e, se 

luto com esperança, espero‖. (FREIRE, p.114). 

 
 

As narrativas das mulheres do congo traduzem sentidos que nos aproximam da noção 

do saber da ―experiência‖ de Jorge Larrosa (2002, p.27) que acontecem e que dão 

sentido as nossas vidas: 
 

Este é o saber da experiência: o que se adquire no modo como alguém vai 
respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no modo como 
vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da 
experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou 
do sem sentido do que nos acontece. 

 
 

No desenrolar das conversas destaco outros fios das narrativas das mulheres do congo 

com seus modos de habitar e praticar os cotidianos escolares. Ressalto que as narrativas 

abaixo citadas foram capturadas do banco de dados da autora do artigo. 

 
―Eu já fui convidada para ministrar oficinas de máscaras de congo em uma 

escola particular, trabalhei lá como voluntária de um projeto‖.  
 
 
 

3 Ressalto que essas narrativas foram capturadas do filme ―Mulheres do Congo‖ de Sandy Vasconcellos .
  

VASCONCELLOS, S. Mulheres do Congo. Cariacica, Espírito Santo. 2014. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=VnZVsXfG3AA. Acesso em 15 de agosto de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=VnZVsXfG3AA
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Quando tem apresentação na escola, a gente vai junto com a banda, é o 
mestre que leva a gente‖. 

 
―Já trabalhei em uma escola como servente, mas as pessoas de lá nem 

sabiam que eu era do congo.‖ 
 

―Fui merendeira de uma creche, uma vez a professora descobriu que eu era 
do congo e me disse que ia fazer um dever com as crianças sobre isso, mas 
eu não participei.‖ 

 
 

As narrativas das mulheres do congo nos fazem pensar e problematizar, que saberes na 

perspectiva ecologista de educação ―poderíamos aprender com os oprimidos com 

aqueles que vêm das margens‖ (REIGOTA, 2013)? Como poderíamos produzir 

narrativas descolonizadas nos cotidianos escolares com as mulheres do congo. Assim, é 

preciso lutar para descolonizar nossos pensamentos, como nos ensinou Freire (2014), 

que acreditava ―nos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim 

descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam‖. 

 
 

Continuamos na luta...com a pesquisa produzimos também narrativas ficcionais. Para 

este texto, apresentaremos ―Maria‖ inspirada na composição de Milton Nascimento e 

Fernando Brant (2004) ―Maria, Maria, é um dom, uma certa magia, uma força que nos 

alerta. Uma mulher que merece, viver e amar, como outra qualquer do planeta... 

 
 

Continuamos a conversa, usamos também como procedimento metodológico, as 

―narrativas ficcionais‖ (REIGOTA, 1996; 1999a; 1999b; 2016a; 2016b), como 

compromisso ético e pertinência temática para elaboração de cenários, identidades e de 

personagens ecologistas (REIGOTA, 1999b, p.87) 

 
Com as narrativas ficcionais pretendo trazer ao espaço público, 
principalmente aos locais de debate, de formação profissional e política e de 
elaboração de alternativas que possibilitem a concretização de um estilo mais 
ecológico, pacífico, justo e prazeroso, momentos privados, de ideias, 
experiências e sentimentos que estão caracterizando a época em que 
vivemos. (REIGOTA, 1999b, p.86) 

 

De acordo com Reigota (1999b, p. 79) ―as narrativas estão relacionadas não com 

momentos isolados ou atos particulares, mas com a sequência de atos e eventos‖. Nesse 

sentido, ―as narrativas se caracterizam pela ―memória‖ disponível sobre os eventos e 

as suas repercussões, portanto estão próximas da ficção‖. Assim concordamos com 

Reigota (1999b) que diz: 
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As diferenças e proximidades entre a narrativa e a ficção delimitam formas 
de expressão do ser humano, presentes nas conversas do cotidiano, em cartas, 
reportagens, textos religiosos, literários, biográficos, autobiográficos e 
científicos, na dança, artes plásticas, música, cinema, teatro etc. (p.81) 

 
 

Reiterando a citação acima o autor comenta que: 
 

As narrativas ficcionais, quando apresentadas nos espaços acadêmicos e 
literários, correm duplo risco: de não serem consideradas como material de 
validade científica nem apresentarem valor literários. No entanto a 
elaboração das narrativas ficcionais estão relacionadas com outros dois 
critérios menos científicos e literários: o compromisso ético e a pertinência 
temática. 

 
 

Vamos as narrativas ficcionais. Mulheres do congo em Cena. Para nos acompanhar 

neste texto, gostaria de apresentar Maria. 

 
 

MUITO PRAZER, MARIA! 
 
 

―...Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta...‖  

 

Apresento Maria, mulher negra de 40 anos, filha de mãe com traços indígenas, pai 

negro e de família simples. Sua mãe cuidou praticamente sozinha das três filhas e de um 

filho, pois o pouco que o pai semianalfabeto ganhava como pedreiro ou como 

encanador industrial, era absorvido pelos bares e na vida mundana. Maria cresceu 

brincando no chão entre formigas e com sua Vovó ―Dindinha‖, gostava de se banhar 

no Rio Manguaraí em Santa Leopoldina, sentir as brisas da ponte Rio-Niterói no arrebol 

dos passarinhos, e beber chás de ervas compartilhados com afetos familiares. Maria faz 

de tudo um pouco, trabalhou como faxineira, servente, diarista, cozinheira, merendeira, 

garçonete, manicure... Atualmente trabalha como manicure e conhece bem os salões de 

beleza da cidade. Ela também atende, clientes à domicílio e nas horas de ―folga‖, 

atende na sua própria casa. Maria é neta de mestre de congo e de dançarina de congo, 

desde menina participa do Carnaval de congo de máscaras, em Cariacica, junto com 

toda família, amigos e amigas. 

 
 

Maria mulher do congo em diferentes espaços de convivências... 
 

―... De uma gente que rí, quando deve chorar e não vive, apenas aguenta...‖  
 

Maria juntou dinheiro para participar de uma excussão à uma cachoeira em Santa 

Leopoldina. No centro da cidade o ônibus parou e Maria avistou um banner com o rosto 
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de uma mulher negra, também de nome Maria. ―As faces de Maria‖ era o nome da 

exposição, dedicada a essa outra Maria, mulher coveira, mestra de caxambu, parteira, 

benzedeira, divorciada e criou seus filhos sem a ajuda do pai das crianças. Maria se 

reconheceu nas faces e histórias de vida dessa outra Maria. Apesar da correria dos 

cotidianos, Maria continua a participar da banda de congo junto com os familiares, 

amigos e amigas, acompanhando a banda nas apresentações de congo. Foi assim que 

Maria conheceu a Universidade Federal do Espírito Santo, ficou encantada com o lugar, 

que até então, só ouvia falar pela televisão. Na volta para casa comentou com uma 

prima do congo ―engraçado, quase não vi negro naquele lugar, porque será? Um monte 

de gente branca‖... 

 
Maria, mulher do congo e cotidianos escolares... 

 
―... Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre...‖  

 
Maria tem dois filhos e uma filha de gestação de pais diferentes. O de 9 anos está no 5º 

ano na escola municipal da região, o outro de 16 anos está na escola estadual de ensino 

médio, e a pequena menina de 4 anos estuda na escola municipal de educação infantil 

do bairro. A filha participa da banda de congo mirim da escola. A menina é cantadeira e 

gosta de tocar casaca e tambor de congo. Os filhos e a filha de Maria dançam de tudo, 

funk, arrocha e os hits do momento. O filho do meio também participa da banda de 

congo da escola, e o filho mais velho não gosta de congo, por quê tem vergonha de 

dizer que é neto de congueiro e por quê alguns colegas da escola acham que congo é 

―macumba‖... ―Coisa de macumbeiro‖.... 

 
 

Maria tenta acompanhar as turbulências dos cotidianos escolares dos filhos e da filha. 

―...Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria...‖ Maria 

mulher do congo com suas geografias agitadas, re‘existe com ―dor e alegria‖ as 

opressões e indiferenças cotidianas. 

 
 

Na cena de Maria com o cotidiano escolar temos a oportunidade de problematizar a 

intolerância em relação a cultura de matriz africana que, apesar da Lei 10.639/03, que 

torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira no cotidiano 

da educação básica e da Lei 11.645/2008 com a obrigatoriedade da História e Cultura 
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Indígena, o preconceito e a discriminação continuam habitando os cotidianos escolares. 

 
É comum ouvirmos que congo é coisa de macumba. 

 

 

Compartilho fios de narrativas tecidas com os sujeitos praticantes que habitam os 

cotidianos escolares e participam de oficinas de congo ministrada por um mestre de 

congo, por uma mestra de congo e um artesão de congo em uma instituição de ensino. 

 
 

— Para acontecer as oficinas de congo na escola, solicitamos autorização dos pais das 

crianças. As crianças que os pais não autorizaram a participação, pedimos que eles 

expliquem para seus filhos o porquê da não participação na atividade. Essas crianças no 

horário da oficina ficam em outra sala fazendo atividades. 

 
 

— Só podemos cantar músicas que falam da natureza, da escola, coisas de crianças. Não 

podemos citar nenhum santo ou santa nas toadas, por que muitos pais são evangélicos. 

 
 

— Gosto muito dessa questão da cultura, sei que o congo tem origem no candomblé que 

veio lá da cultura africana. Respeito, mas também não deixaria meu filho participar das 

oficinas, sou evangélica. Mas, tenho muito interesse por essas coisas... 

 
 

— Nós pedimos ao mestre que ensinem músicas de crianças, não pode falar de santa. 

Deixa a santa para lá... 

 
 

Para problematizar essas narrativas recorremos mais uma vez aos escritos do professor 
 

Cleber Maciel (2016) que afirma que parece que: 

 

Os estudiosos sempre estiveram mal informados sobre as práticas culturais e 
sobretudo acerca das religiões de tempos atrás. Poucos foram os centros 
irradiadores de cultos que persistiram até os dias atuais, pois a escravidão não 
permitia. Houve assim uma proliferação caótica de cultos, ou fragmentos de 
cultos, que nasciam e logo desapareciam ou então eram substituídos por 
outros, à medida que chegavam novos grupos africanos. (p.120) 

 
 

Maciel (2016) nos orienta ainda, que no Brasil, em termos religiosos, as práticas dos 

negros sempre foram vistas pelos racistas mais como feitiçarias e magias do que como 

religião, que no entendimento dos colonizadores correspondia apenas as suas próprias 

práticas, tidas como verdadeiras, para a realização do bem e salvação das almas. (p. 

122) 
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Assim, Maciel esclarece que a palavra Macumba significa tambor, do tipo atabaque. 

Depois, passou a indicar também os grupos de africanos que se reuniam para conversar, 

dançar ou cantar, geralmente sob uma árvore e, na maioria das vezes, acompanhados 

desse tipo de tambor. (MACIEL, 2016, p. 134-135) 

 
Durante a escravidão, os senhores, além de não entenderem as culturas 
africanas, também as desprezavam e, portanto, não conseguiam perceber 
diferenças entre as várias manifestações dos escravos, já que em todas elas 
havia cantos, danças e toques de tambores específicos que podiam significar 
alegria ou tristeza, comemoração ou protesto, culto religioso ou festa 
profana. Dessa forma, para os senhores, todas as reuniões de negros que 
continham danças, cantos e atabaques passaram a ser chamados de 
Macumba, Pagode, Samba ou Batuque. O uso da palavra Macumba 
espalhou-se pelo Rio de Janeiro como sinônimo das práticas religiosas dos 
negros porque eram as mais comuns e constantemente percebidas. 
Finalmente, os próprios descendentes dos africanos também passaram a 
identificar as religiões afro-brasileiras como Macumba e seus  praticantes 
como macumbeiros. Entretanto, ao mesmo tempo em que a Macumba torna-
se popular, a igreja católica promovia uma grande perseguição, dizendo que 
era feitiçaria e ―coisa do diabo‖. Frente a isso e às perseguições dos policiais 

e brancos racistas, poucas eram as pessoas que aceitavam ser chamadas de 
macumbeiras e assumiam que eram seguidoras de religiões de origem 
africana ou indígena, preferindo identificar-se como católicas, embora 
continuassem praticando a Macumba escondidamente. Hoje em dia, com as 
conquistas do cidadão em defesa da liberdade religiosa, muitas pessoas já 
não têm receio de serem identificadas como macumbeiras, porque ninguém 
pode ser discriminado por causa da sua religião. Do Rio de Janeiro, a palavra 
espalhou-se pelo Brasil. Por isso, algumas pessoas chamam a Umbanda 
brasileira, a Cabula capixaba, o Candomblé baiano, o Xangô nordestino, o 
Tambor de Mina nortista e outras religiões afro indígenas -espíritas do Brasil 
de Macumba. (MACIEL, 2016, p.135-136) 

 

Nesse sentido, de acordo com os estudos de Maciel (2016) pessoas ignorantes ou 

racistas, querendo desprezar a herança cultural dos africanos, chamam o congo de 

Macumba, dando conotação pejorativa também às práticas culturais não 

especificamente religiosas, como os grupos das bandas de Congo. (p. 136) 

 
 

E essa conotação pejorativa em relação ao congo atravessa os cotidianos escolares. 

Assim, com as travessias da pesquisa acompanhamos, até o momento, os movimentos 

de como o congo chega aos cotidianos escolares, citando alguns exemplos: em 

comemoração ao Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, por meio de projetos 

sazonais via Secretarias de Cultura, Educação ou Meio Ambiente, com projetos pontais 

de educação ambiental financiados por grandes empresas multinacionais, com foco na 
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responsabilidade social, por projetos que captaram recursos das leis municipais de 

incentivo à cultura para realização de oficinas de congo por período determinado. 

 
 

Lembrando que mesmo quando o congo está na escola, é possível perceber nos 

pequenos gestos, nos corpos, nas sutis narrativas de alguns habitantes dos cotidianos 

escolares, olhares de diminuição e o desejo de distanciamento em relação ao contato 

com essa prática de resistência. Assim, é preciso continuar resistindo e trabalhando para 

diminuir com os modos de discriminação que habitam os cotidianos escolares e da vida. 

 
 

Maria fica por aqui, mas permanece e continua sempre por aí, re‘existindo. E as 

narrativas das mulheres do congo continuam movimentando, descontruindo, ventilando 

e respirando pensamentos. Narrativas que nos fazem exercitar e praticar a pesquisa com 

os cotidianos, com olhares atentos, sentindo cheiros e mergulhando nos gestos. 

 
 

As narrativas das mulheres do congo se constituem como práticas de re‘existências 

ecologistas, como invenção de si e do mundo, que emergem entre conflitos e 

coletividades com as redes de conversações, atravessadas por territórios, com desvios, 

potencializando fluxos, tensões, negociações, conversas com os habitantes dos 

cotidianos escolares. 

 
 

E as conversas com as mulheres do congo não param. Maria não para. 
 

 

A professora pesquisadora Janete Magalhães Carvalho (2009) conversa com Larrosa em 

seu texto, onde ele afirma que ―uma conversa simplesmente se interrompe e muda para 

outra coisa‖: 
 

[...] nunca se sabe aonde uma conversa pode levar... uma conversa não é algo 
que se faça. Mas algo no que se entra...e, ao entrar na, pode-se ir aonde não 
havia sido previsto...e essa é a maravilha da conversa... que, nela pode-se 
chegar e dizer o que não queria dizer, o que não sabia dizer, o que não 
poderia dizer...E, mais ainda, o valor de uma conversa não está no fato de 
que ao final se chegue ou não a um acordo...pelo contrário, uma conversa 
está cheia de diferenças e a arte de conversa consiste em sustentar a tensão 
entre as diferenças...mantendo-as e não as dissolvendo...e isso é o que a faz 
interessante...por isso uma conversa pode manter as diferenças até o final, 
porém cada vez mais afinadas, mais sensíveis, mais conscientes de si 
mesmas...por isso uma conversa não termina, simplesmente se interrompe...e 
muda para outra coisa.[...] (LARROSA, 2003, p, 212 – 213). 
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Vamos conversando... ―uma conversa não se termina...‖. 

 

 

IN-CONCLUSÃO 
 

 

As narrativas das mulheres do congo como práticas de re‘existências ecologistas e 

cotidianos escolares, potencializam experiências e a criação de espaços de convivências, 

dialogando com diferentes políticas cognitivas e epistemológicas, capturadas com 

narrativas inundadas por cheiros, sabores, risos, ritmos, saberes, poesias, sons, afetos, 

sentimentos e experienciais tecidas com as redes de conversações com os cotidianos da 

pesquisa. 

 
 

E as conversas continuam com as mulheres do congo: Maria, Aparecida, Penha, 

Conceição, Madalena...inundadas com as palavras de uma canção que anda me 

acompanhando, ―...Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho 

sempre. Quem traz na pele essa marca, possui a estranha mania, de ter fé na 

vida...‖(NASCIMENTO, 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2: Imagem produzida pela autora durante o Carnaval de Congo de Máscaras de congo de Roda  
D‘Água em Cariacica/ES, 2016.  
Fonte: Arquivo pessoal da autora. 

 
 
 
 
 

 
―Ajuda eu, Tambor!/Ajuda eu cantar.‖  

Entoada de Congo capixaba 
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ENSINO DE HISTÓRIA E EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO 
TERRITÓRIO QUILOMBOLA DO SAPÊ DO NORTE: O ENSINO MÉDIO NA EEEFM 
“CÓRREGO DE SANTA MARIA”, SÃO MATEUS (ES). 

 

Diego Romerito Braga Barbosa1 

 
 
 

Resumo: Aborda o processo de identificação de estudantes quilombolas da Escola Estadual de 
Ensino Fundamental e Médio ―Córrego de Santa Maria‖, localizada no distrito de Córrego de 
Santa Maria, município de São Mateus, caracterizando a instituição educacional, a localidade na 
qual ela está inserida e aspectos socioeconômicos, ocupacionais e étnico-raciais dos educandos 
desta EEEFM. A referida instituição destaca-se pelo atendimento a jovens quilombolas de grande 
parte das comunidades remanescentes de quilombos certificadas pela Fundação Palmares na 
territorialidade quilombola do Sapê do Norte, região Norte do Estado do Espírito Santo, sendo a 
unidade escolar que recebe o maior contingente de estudantes quilombolas no Ensino Médio 
regular em São Mateus. Orientado por referências teóricas e metodológicas dos estudos 
contemporâneos em Educação, Educação das Relações Étnico-Raciais e Estudos Culturais, o 
presente trabalho se insere em pesquisa mais ampla sobre produção de discursos identitários 
quilombolas e ensino de História no Ensino Médio regular. 

 
Palavras-chave: Identidade quilombola; Sapê do Norte; Ensino Médio; Educação das Relações 
Étnico-Raciais. 

 
 

 
Resumen: Se aborda el proceso de identificación de estudiantes quilombolas de la Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio ―Córrego de Santa Maria‖, ubicada en el distrito de 
Córrego de Santa María, São Mateus, caracterizando la institución educativa, la ubicación en la 
que se inserta y las condiciones socioeconómicas, laborales y étnico-raciales de los estudiantes de 
esta EEEFM. Esta institución se destaca por el servicio a la juventud de una grande parte de las 
comunidades descendientes de quilombos certificados por la Fundação Palmares en la 
territorialidad quilombola del Sapê do Norte, a la región norte del Estado do Espírito Santo. Esta 
unidad escolar recibe el mayor contingente de estudiantes de quilombos en la escuela secundaria 
regular en São Mateus. Guiados por las referencias teóricas y metodológicas de los estudios 
contemporáneos en Educación, Educación de las relaciones étnico-raciales y los estudios 
culturales, este trabajo es parte de una investigación más amplia sobre la producción de los 
discursos de identidad quilombolas y la enseñanza de Historia en la escuela secundaria regular. 

 
Palabras clave: Identidad quilombola; Sapê do Norte; Educación Secundária; Educación de las 
relaciones étnico-raciales.  
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de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (PPGEEB/CEUNES/UFES). Bolsista de Mestrado da Fundação de 
Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES). São Mateus (ES), Brasil. E-mail: 
<diego.ham@gmail.com>. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

A minha aproximação do território quilombola do Sapê do Norte aconteceu no decorrer de anos 

que se passaram entre o acompanhamento das atividades de mapeamento e afirmação cultural da 

comunidade de Araçatiba, município de Viana, em 2007 e a construção do projeto de pesquisa 

para o Mestrado em Ensino na Educação Básica do Centro Universitário Norte do Espírito Santo 

(CEUNES/UFES), localizado em São Mateus, no ano de 2014. Nome sempre citado em eventos 

e reuniões sobre a questão quilombola no Espírito Santo, o Sapê do Norte que meu imaginário 

havia construído a partir de experiências festivas em Araçatiba, Roda D‘Água (Cariacica) e Vila 

de Regência (Linhares) foi se reorganizando e dando lugar a novas concepções acerca desta 

territorialidade. 

 
 

O objetivo inicial desse adentramento no Sapê do Norte seria, grosso modo, a percepção de 

espaços de diálogo entre o ensino do componente curricular de História e as identidades negras 

presentes em nosso conjunto social. Tal ensejo relaciona-se com o fato de que sou realizador 

cultural e professor, graduado em História, ademais de sujeito envolvido e identificado com a 

ancestralidade e as particularidades socioculturais da população negra brasileira, considero a 

reparação da matriz curricular eurocêntrica reproduzida historicamente no ensino de História 

neste país, enquanto estratégia necessária para a quebra da subalternização da cultura e etnicidade 

afro-brasileira em seus diversos aspectos, assim como da negritude, enquanto conjunto de 

características fenotípicas que identificam, em nossa sociedade, os descendentes de africanos que 

foram submetidos à diáspora forçosa e às desumanidades do regime escravista, vigente durante 

quase quatro séculos na sociedade brasileira em construção. A partir desta orientação de 

caminhada política, social e profissional direcionei a construção do referido projeto de pesquisa 

de maneira que seu fazer constituísse em um processo de formação, enquanto pesquisador e 

educador coerente com a proposta de uma educação mais múltipla, inclusiva e democrática, 

através da Educação das relações étnico-raciais. 

 
 

Me situo neste lugar de fala e escrita, de onde relato e reflito a respeito das experiências que 

conduziram esta pesquisa para a EEEFM ―Córrego de Santa Maria‖, no distrito de Córrego de 

Santa Maria, sobretudo devido às opções de natureza pessoal por estudar os contatos possíveis 
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entre as produções de identidades quilombolas, ora focado nas práticas discursivas que as 

compõem, e o ensino de História no Ensino Médio regular em uma escola de zona rural. Nesse 

sentido, inicio apresentando brevemente o Sapê do Norte, enquanto territorialidade quilombola na 

microrregião Nordeste do Espírito Santo. Em seguida abordo o processo de identificação do fluxo 

de contingente escolar das comunidades quilombolas do Sapê do Norte, da Educação Infantil ao 

Ensino Médio. Concluo apresentando os resultados da análise da documentação escolar referente 

aos alunos matriculados na EEEFM ―Córrego de Santa Maria‖, observando as categorias de 

―localidade de origem‖, ―gênero‖, ―cor/raça‖ e ―ocupação familiar‖, relacionando estes dados 

quantitativos com aspectos qualitativos observados nessa unidade escolar. 

 
 
 
 

2. SAPÊ DO NORTE: ADENTRANDO UM TERRITÓRIO 
 

 

O Sapê do Norte é compreendido como uma territorialidade localizada no extremo norte do 

Estado do Espírito Santo que se estende do vale do rio Cricaré, no município de São Mateus, ao 

vale do rio Itaúnas, município de Conceição da Barra. Com uma trajetória histórica caracterizada 

pela forte presença de africanos escravizados na região, em decorrência da expressiva produção 

farinheira que mobilizava a economia local durante o período colonial e imperial brasileiro, São 

Mateus chegou a ter, na década de 1820, aproximadamente 82% de sua população composta por 

não-brancos, sendo 67% do total composta por negros e pardos escravizados, 3% por negros e 

pardos livres e 12% de população indígena (FERREIRA, 2009). Atualmente a população preta e 

parda ultrapassa 71% da população economicamente ativa no município de São Mateus. 

 
 

Segundo Oliveira (2011), a presença de quilombos no Espírito Santo durante o século XIX era 

muito numerosa e tornou-se recorrente o estabelecimento de relações comerciais entre as vilas e 

povoações luso-brasileiras com os chamados "escravos do mato". A produção alimentar nos 

quilombos maiores e com mais condições de organização ultrapassava em muito a produção 

daqueles mesmos sujeitos nas lavouras escravistas, formando, assim, um excedente para as 

diversas situações de enfrentamento bélico promovido pelas milícias coloniais, mas também para 

as situações de más colheitas ou para as festividades (MOURA, 1987). 
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A autenticidade no processo de produção alimentar quilombola frente ao modelo produtivo 

escravista que se estendeu entre os séculos XVI e XIX no norte do Espírito Santo permanecem 

enquanto memória presente nas comunidades remanescentes de São Mateus e Conceição da 

Barra, como expresso pela fala de Domingos Firmiano ―Chapoca‖, representante da Comissão 

Quilombola do Sapê do Norte, durante a cerimônia de abertura do Festival do Beiju, realizado na 

comunidade de Divino Espírito Santo em 2015: 

 
[…] Um dos quilombos mais importantes que tinha nessa região foi o quilombo do  
"Nego Rugério", em Santana. Esse Nego Rugério, essa comunidade, ela especificou, ela 
melhorou a qualidade do beiju na região de São Mateus. Não só em São Mateus, mas 
também Conceição da Barra etc e aqui [trecho incompreensível] anteriormente. Esse 
beiju ele foi melhorado. O melhor beiju do Brasil está na região de São Mateus. Andei 

em vários estados e vejo a região de São Mateus como a melhor produtora de beiju.2 

 

Oliveira (2002) explicita o aspecto de resistência que os quilombos faziam ao sistema escravista 

em seu trabalho desenvolvido na comunidade de Divino Espírito Santo, município de São 

Mateus, também chamada de Quilombo do Laudêncio (OLIVEIRA, 2002). Em entrevista a uma 

liderança local, neto de um dos fundadores da comunidade quilombola, o entrevistado afirma que 

seu avô não havia pego o "tempo do carrancismo" por ter tido sua origem em um "refúgio de 

escravos" na região de Itaúnas. Para Oliveira, "[...] refugiar-se significa negar o carrancismo, isto 

é, negar as ordens de um sistema escravizador dos negros, um sistema degradador da liberdade 

humana, e buscar um novo modelo de organização social, política e econômica" (2002, p. 59). 

 
 

Ao tratar da construção da territorialidade no Sapê do Norte, Ferreira (2009) adentra a 

caracterização geográfica e simbólica da região. Através de uma tessitura desenvolvida entre a 

territorialidade linguística e espacial a autora expressa que 

 
 

[…] O sapê é vegetação encontrada no ''nativo'', que acompanha as ''muçunungas'' dos 
tabuleiros terciários, protegendo esses alforamentos de água subterrânea – nascentes, 
lagoas, zonas de recarga hídrica. Também é o primeiro após a derrubada, queima e   
abertura de clareiras dentro da floresta tropical para as roças de mandioca: se a roça  
não vem, é o sapê que desponta na terra, da mesma forma que o faz após a colheita […] 

(FERREIRA, 2009, p. 02).  
 
 
 
 

 
2 SANTOS, Domingos Firmiano dos. 11º Festival do Beiju. Registro audiovisual da Mesa de Solenidade de 
Abertura do evento, realizado em São Mateus, em 29 de agosto de 2015. 
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A referência ao ambiente nativo da região é muito diferente da realidade verificada na atualidade 

em quase todo o território do Sapê do Norte. Segundo Calazans (2010), 70% da área das 

comunidades quilombolas do Sapê do Norte encontra-se usurpada devido ao plantio de eucalipto 

para a produção de celulose, resultando em cerca de 100 mil hectares de monocultivo apenas 

nessa região. Em relação à mudança do espaço, Oliveira (2002) afirma que houve uma grande 

devastação em toda a região para a realização do plantio dos eucaliptos, privando os moradores 

não apenas do uso da terra para a agricultura e criação de animais, mas também ao acesso aos 

recursos naturais necessários à sobrevivência baseada em saberes camponeses, como o uso de 

cipós, raízes e plantas diversas, como expresso na fala de um dos moradores por ele entrevistado: 

―[...] De primeiro é que era bom. A gente caçava, pescava, tirava lenha no mato, tirava cipó e 

todo tipo de raiz e não tinha problema. Hoje, tudo isso acabou‖ (OLIVEIRA, 2002, p. 167). 

 
 

Calheiros e Stadler (2010) consideram a ''situação de insegurança alimentar'' que atinge muitas 

comunidades quilombolas em todo o Brasil está diretamente vinculada à questão do acesso à 

terra, que, juntamente com outras realidades, como a ausência de saneamento básico e políticas 

públicas que garantam a segurança alimentar das populações negras rurais resultam nos altos 

índices desnutrição infantil verificado nesse grupo populacional na 1ª Chamada Nutricional 

Quilombola, realizada em 2009 pela Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas 

(CONAQ): 

 
 

De acordo com a Chamada, a proporção de crianças quilombolas de até cinco anos 
desnutridas é 76,1% maior do que na população brasileira e 44,6% maior do que na 
população rural. A incidência de meninos e meninas com déficit de peso para a idade 
nessas comunidades é de 8,1% – maior também do que entre as crianças do semi-árido 
brasileiro (6,6%) (CALHEIROS; STADLER, 2010, p. 138). 

 
 

Nesse contexto, o processo de des-territorialização sofrido pelas comunidades quilombolas 

resultou em um processo de des-identificação com as formas tradicionais de produção agrícola, 

algo que reflete nas próprias relações comunitárias, territorializadas, baseadas nos princípios dos 

saberes tradicionais, nas relações de troca, parentesco e na solidariedade entre os próprios 

quilombolas. 
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O processo de identificação, certificação e reconhecimento de posse dos territórios de 

comunidades remanescentes de quilombos do Sapê do Norte, assim como em todo o Brasil, 

insere-se no processo de luta reivindicatória dos movimentos sociais de negritude nas décadas de 

1980 e 1990, e na construção das políticas de igualdade racial promovidas pelo Governo Federal 

na década de 2000, a partir da chegada de Lula da Silva na Presidência da República. O trabalho 

de entidades associadas ao Movimento Negro nos centros urbanos teve no Decreto presidencial 

nº 4.887/03 um estopim no trabalho de delimitação, certificação e regularização das terras 

quilombolas, assim como no desenvolvimento de políticas públicas de atendimento à população 

quilombola, que constituíram o Programa Brasil Quilombola do Governo Federal a partir do ano 

de 2003 (SANTOS, 2012). 

 
 

Até o ano de 2015, a Fundação Palmares já havia certificado com a categoria de Comunidade 

Remanescente de Quilombo (CRQ) às comunidades de Beira-Rio e Arural, Cacimba, Chiado, 

Córrego Seco, Dilô Barbosa, Mata Sede, Nova Vista, Palmito, São Cristóvão, São Domingos de 

Itauninhas, Serraria e as comunidades de São Domingos e São Jorge, localizadas entre os 

municípios de São Mateus e Conceição da Barra (FCP, 2016). A comunidade de São Jorge é 

composta por diversos núcleos, dentre os quais Morro das Araras, Vala Grande, Córrego do 

Sapato I e II. No município de Conceição da Barra a territorialidade do Sapê do Norte abrange as 

comunidades de Monte Alegre, Angelim I, II e III, Angelim Disa, Córrego do Macuco, Córrego 

do Sertão, Córrego Santa Izabel, Coxi, Dona Guilhermina, Linharinho, Roda D‘Água, Santana, 

Santaninha, sendo estas já certificadas pela Fundação Cultural Palmares. Até maio de 2016 as 

comunidades de Córrego da Angélica e Morro da Onça, em Conceição da Barra e a comunidade 

de Divino Espírito Santo, em São Mateus, encontravam-se em processo de certificação (FCP, 

2016). Identifiquei as presenças de pelo menos 10 das comunidades já certificada entre as 

localidades de origem dos estudantes matriculados na EEEFM ―Córrego de Santa Maria‖ no ano 

de 2016. 

 
 

3. CÓRREGO DE SANTA MARIA: UMA ESCOLHA, UMA ESCOLA E ALGUNS 

ATRAVESSAMENTOS 
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A EEEFM ―Córrego de Santa Maria‖ é uma das dez escolas da rede estadual de educação no 

município de São Mateus e fica localizada no distrito de Córrego de Santa Maria, zona rural 

desse município, às margens da Estrada ES-315, a aproximadamente 41 km de distância de São 

Mateus e a 17 km do município de Boa Esperança. A ES-315 é uma estrada de chão larga que 

atravessa diversas comunidades e propriedades rurais. São Jorge, Dilô Barbosa, Nova Vista e 

Santaninha são algumas das comunidades remanescentes de quilombo que ficam às margens 

dessa estrada. 

 
 

A maneira mais viável de translado de São Mateus a Córrego de Santa Maria é pelo ônibus 

intermunicipal São Mateus – Boa Esperança, cuja linha é operada pela empresa TransFácil. Há 

apenas três viagens por dia saindo do terminal rodoviário da empresa São Gabriel, no Centro de 

São Mateus às 05h10min da manhã, ao meio dia e à tarde, às 16h00min. O trajeto de retorno é 

realizado nos mesmos horários, saindo de Boa Esperança. O custo da passagem de São Mateus a 

Santa Maria é de R$ 15,50 e o tempo de viagem oscila entre 70 e 90 minutos, de acordo com a 

quantidade de paradas para embarque e desembarque de passageiros e pelas condições da estrada. 

 
 

Ainda em 2014, em uma ida de Vitória a São Mateus para melhor conhecimento do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, coincidentemente fiz a viagem de ônibus ao lado 

de uma professora de São Mateus, que havia participado naquele ano do II Seminário das 

Humanidades em Cotaxé, no município de Ecoporanga, do qual participo da comissão 

organizadora com o apoio do Observatório de Conflitos do Campo da UFES. Ao manifestar o 

motivo de minha ida a São Mateus e os meus interesses de pesquisa, essa colega me disse 

informou que a escola que mais recebia estudantes quilombolas no Ensino Médio era a EEEFM 

―Córrego de Santa Maria‖, na qual ela havia trabalhado. Informou-me ainda que a diretora, 

Joselayne Perim, era uma pessoa acessível e com certeza me apoiaria. Outra coincidência: 

Joselayne, ou Josy, havia cursado Filosofia na UFES no mesmo período em que eu cursava 

História, sendo que nos conhecíamos e éramos amigos. Essas foram as primeiras indicações do 

meu local de pesquisa. 

 
 

Outra aproximação com Santa Maria se deu no início de 2015, quando, ainda vivendo em Vitória, 

hospedava em minha casa o filósofo latino-americanista, Prof. Altamiro Pires Borges, recém- 
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chegado da Venezuela, onde desempenhava funções de professor universitário e conselheiro de 

Estado junto ao Ministro da Cultura daquele país. Em mais de uma ocasião já havia recebido o 

Prof. Altamiro em minha casa como hóspede e do qual sou muito próximo. Esse senhor, 

interessando em aprofundar uma pesquisa que vinha desenvolvendo a respeito das instituições 

escolares nas regiões camponesas da América Latina, inscreveu-se para professor por designação 

temporária para o município de São Mateus, indo lecionar Filosofia na EEEFM ―Córrego de 

Santa Maria‖, estabelecendo residência nesse distrito. 

 
 

Ao iniciar a pesquisa documental na Superintendência Regional de Educação de São Mateus 

percebi o quanto era deficitária a identificação de estudantes quilombolas nas escolas do 

município vinculas à Rede Estadual de Educação. A única informação que obtive a respeito do 

fluxo de estudantes oriundos das comunidades foi junto ao setor de Transporte Escolar, a lista 

com o demonstrativo dos alunos, por roteiro e por turno. Iniciei a leitura da lista identificando as 

comunidades quilombolas atendidas pelos trajetos e suas escolas-destino. Dessa lista, pude 

identificar que quatro trajetos de ônibus que passavam por um total de seis comunidades 

transportando estudantes do Ensino Médio para a EEEFM ―Ceciliano Abel de Almeida‖, 

localizada no Centro de São Mateus. As comunidades eram Morro das Araras, Córrego do 

Sapato, São Jorge, Córrego São Domingos, Córrego de Santana e Divino Espírito Santo. Dois 

trajetos, que passavam pelas comunidades de Divino Espírito Santo e Palmitinho, levavam 

estudantes para a EEEFM ―Pio XII‖, também localizada no Centro de São Mateus. Para a 

EEEFM ―Nestor Gomes‖, localizada no distrito de Nestor Gomes, às margens da ES-381, que 

liga São Mateus a Nova Venécia, dois trajetos de ônibus passavam, em 2015, pelas comunidades 

de Córrego Seco, Mata Sede, São Cristóvão e Serraria, transportando secundaristas. Para a 

EEEFM ―Córrego de Maria‖, seis trajetos passavam pelas comunidades de Beira Rio, São Jorge, 

Nova Vista I e II, Dilô Barbosa, Córrego do Chiado, São Domingos, Córrego Santaninha, 

Itauninhas e Cacimba, transportando estudantes do nível Médio. 

 
 

A documentação mais consistente sobre a identificação de estudantes quilombolas veio no 

contato com a Gerência de Educação do Campo da SEDU. Nesta documentação consta uma lista 

que indica o fluxo de estudantes quilombolas da Educação Infantil e das série iniciais do Ensino 

Fundamental para as escolas que ofertam as séries finais do Ensino Fundamental e o Ensino 
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Médio. Nesta lista consta ―Córrego de Santa Maria‖ apenas como ofertante das séries finais do 

Ensino Fundamental para os estudantes das escolas primárias de Córrego do Chiado, São Jorge, 

São Domingos de Itauninhas, Nova Vista e Dilô Barbosa. Como ofertante de ofertante/receptora 

de estudantes quilombolas de Ensino Médio em São Mateus, aparece somente a EEEFM ―Nestor 

Gomes‖, que não aparece na lista de ofertante/receptora de estudantes para as séries finais do 

Ensino Fundamental. 

 
 

Iniciando minhas ―idas‖ a Córrego de Santa Maria em abril de 2015, logo identifiquei que a 

EEEFM contava com 600 alunos matriculados, funcionando nos turnos matutino e vespertino 

com Ensino Fundamental, séries iniciais e finais, e Ensino Médio, sendo que no turno matutino 

não havia turma de 4º ano e no vespertino não haviam as turmas do 1º ano do Fundamental e o 3º 

ano do Ensino Médio devido a déficit de demanda. Dos 600 estudantes da escola, mais de 260 

eram do turno matutino, cerca de 250 estavam matriculados no horário vespertino e entre 80 e 90 

estudantes estavam matriculados no horário noturno, divididos entre as turmas de EJA, nível 

Fundamental, nível Médio e as turmas de Ensino Médio regulares. 

 
 

A partir de informações coletadas com Joselayne Perim, quase 580 alunos matriculados na escola 

eram beneficiários do Programa Bolsa Família e um grande percentual desses estudantes também 

eram atendidos pelo Programa Nacional de Transporte Escolar (PNTE), cuja verba é repassada 

para o Governo do Estado e para os municípios. Das 48 rotas de transporte escolar ativas no 

município de São Mateus em 2015, 09 eram destinadas à EEEFM ―Córrego de Santa Maria‖. O 

corpo docente e administrativo da escola, em sua maioria, residem em São Mateus, alguns em 

Boa Esperança ou mesmo no município de Nova Venécia, como é o caso do atual diretor, Thalles 

Sabadin Linhares. 

 
 

Em 2016 houve o fechamento de diversas turmas na escola, dentre as quais as turmas do Ensino 

Médio vespertino. A escola conta atualmente com 425 alunos matriculados no Ensino 

Fundamental de 09 anos e no Ensino Médio Regular, ofertando no horário noturno apenas aulas 

para as turmas de Educação de Jovens Adultos para os segmentos de Ensino Fundamental e 

Médio, que somam menos de 80 alunos. Percebemos assim uma redução de no mínimo 100 

vagas do ano de 2015 para o ano de 2016, sobretudo referentes ao Ensino Médio regular. 
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A partir de análise atenta da documentação de matrículas escolares pude observar que, em 2016, 

dos 195 estudantes da EEEFM ―Córrego de Santa Maria‖ matriculados no Ensino Fundamental, 

ao menos 142 são residentes em comunidades remanescentes de quilombos, o que resulta em um 

percentual de 72,8% dos estudantes matriculados. No Ensino Médio o percentual é um pouco 

menor, mas nem por isso menos expressivo. São 81 estudantes de um total de 116 matriculados, 

que resulta em 69,8 % do total de alunos do Ensino Médio Regular são residentes em 

comunidades quilombolas. Observa-se ainda, a partir da autodeclaração de cor/raça constante na 

ficha de matrícula dos estudantes, temos no Ensino Médio um total de 19 estudantes declarados 

de cor ―branca‖, 26 estudantes declarados de cor ―preta‖, 69 estudantes declarados de cor ―parda‖ 

e 01 não declarado. Dessa forma a presença de pretos e pardos no Ensino Médio da EEEFM 

―Córrego de Santa Maria‖ constituem 81,9% dos estudantes. 

 
 

No acompanhamento e observações participantes que venho realizando este ano de 2016 nas 

turmas do Ensino Médio matutino, tenho observado como as salas estão com lotação superior à 

sua capacidade, ou pelo menos, ao que pode se considerar uma ocupação saudável do espaço 

escolas, havendo um grande incômodo na acomodação dos/das estudantes e dificultando as 

condições de trabalho docente. Nesses acompanhamentos tenho atentado, sobretudo, às 

construções discursivas relacionadas às identidades étnico-raciais e às territorialidades. 

 
 

O interesse pelo desenvolvimento deste estudo no Nível Médio da Educação Básica em sua 

modalidade regular deveu-se, inicialmente, à minha experiência de docência com o Ensino 

Médio, através da qual pude perceber maior receptividade na proposição de diálogos críticos e 

reflexivos do que em turmas de Ensino Fundamental. Sendo uma impressão muito associada a 

vivências pessoais, não pretendo desenvolver análises a respeito da relação entre faixa etária e 

desenvolvimento cognitivo, ou mesmo a relação entre adolescência/juventude e processos de 

subjetivação na perspectiva da psicologia social ou da psicanálise, embora este conceito seja 

retomado no decorrer do texto pelo viés da prática discursiva (HALL, 2014). Neste momento, 

apenas considero que no decorrer desses onze anos de atividades na Educação, houve maior 

afinidade no trabalho com adolescentes e jovens, tanto no ensino da disciplina de História, quanto 

em atividades culturais e espaços de formação e educação não formais, como museus, cinemas e 
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cineclubes, coletivos de artísticos e grupos de discussão a respeito de questões identitárias, como 

gênero e negritude. 

 
 

Em um município no qual o fracasso escolar entre a população negra adolescente, com idade 

entre 15 e 17 anos, chega a ser 11,6% maior do que entre a população branca, e a 

descontinuidade nos estudos do Ensino Médio para o Ensino Superior atinge mais de 60% da 

população negra e somente 15% da população branca com idade entre 18 e 24 anos (IBGE, 

2011), pensar a produção das identidades negras e quilombolas em suas relações com a Educação 

Básica, e mais especificamente com o ensino de História, significa também pensar a produção 

das identidades não negras, ou seja, as identidades brancas e a ―política de diferenças‖ que se 

estabelece através do currículo real e na produção de lugares de memória e afirmações 

identitárias que encontram referencial nas desigualdades entre sucesso e fracasso escolar da 

população adolescente e jovem negra e da população adolescente e jovem branca em São Mateus. 

 
 

Para esta caminhada, busquei alinhar o olhar às perspectivas teóricas dos Estudos Culturais e suas 

abordagens à questão da identidade e da produção discursiva. Retomo, para tanto, o conceito de 

identidade a partir de Hall (2015), para quem as identidades são ―discursos‖ que estão associadas 

às culturas e às tradições, portanto, ao campo das ―representações‖ e do ―simbólico‖. Uma vez 

que na modernidade tardia as culturas e tradições estão em constante mudança, estabelecem 

diversas formas de diálogos e intercâmbios, sendo, também, que os modos de vida tradicionais 

são atravessados e se apropriam de diversas práticas culturais, símbolos e sentidos da sociedade 

industrial, globalizada e do consumo de massas, as identidades operam cada vez mais deslocadas 

dos referenciais tradicionais, sempre em transformação e muitas vezes de maneira contraditória. 

Portanto, para Hall, identidade é um conceito que deve operar sob rasura, ―[...] não podendo ser 

pensado da forma antiga, mas sem a qual certas questões chaves não podem sequer ser pensadas‖ 

(2014, p. 105). 

 
 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DISTANTES DE UM PONTO FINAL 
 

 

Ainda imerso nas observações e percepções em relação aos alunos e alunos do Ensino Médio da 

EEEFM ―Córrego de Santa Maria‖ e a partir do olhar de pesquisador externo ao cotidiano dessas 
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comunidades, embora, colecionando experiências junto às comunidades e retomadas quilombolas 

do Sapê do Norte não tenho por objetivo me aventurar em assertivas, no entanto alguns caminhos 

já se tornam mais delineados e menos nebulosos a partir da sistematização e cruzamento das 

informações coletadas, como o que foi aqui apresentado, ainda que brevemente. 

 
 

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas a respeito dessa e de outras temáticas que envolvem o 

ensino de História no contexto da Educação das Relações Étnico-Raciais e visando uma cada vez 

mais a democratização dos currículos escolares, assim como multiplicam-se as investigações a 

respeito dos territórios e comunidades quilombolas no Espírito Santo, das tradições e patrimônios 

culturais negros em nosso Estado e das construções e manifestações identitárias da juventude 

negra nos diversos espaços de produção/reprodução social. O intuito do trabalho de pesquisa que 

ora desenvolvo e que ainda está distante de seu ponto final é apenas o de aprendizado 

questionador e reflexivo a respeito do que esses adolescentes e jovens, meninos e meninas, de 

cor, origens, credos, anseios de vida e gostos musicais diferentes necessitam, esperam e 

produzem no cotidiano do ensino de História. 
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Resumo: Atualmente é possível identificar o gradativo crescimento do número de pesquisas 
realizadas nos cursos de pós-graduação que focalizam as relações entre temáticas étnico-
raciais e o ensino na educação básica, considerando diferentes disciplinas e níveis de 
aprendizagem. Este artigo traz consigo percepções dos pesquisadores envolvidos em 
atividades do processo de elaboração da dissertação de mestrado de uma das autoras, qual se 
estabeleceu um trabalho colaborativo com alunos do curso de graduação em Educação Física 
com objetivo de analisar as possibilidades da prática do Jongo no ensino da referida 
disciplina. A metodologia utilizada foi a análise de um relato de experiência solicitado a cada 
um dos alunos do curso de graduação em Educação Física, envolvidos na pesquisa. Os 
resultados apontam para as diferentes contribuições percebidas no processo de formação 
desses alunos/pesquisadores a partir do contato com essa prática cultural e a assimilação de 
novos conhecimentos mais próximos da realidade histórica e cultural da cidade de São 
Mateus, ES. 

 
Palavras-chave: Educação Física; Jongo; Formação inicial. 

 
 

 

Abstract: Nowadays it is possible to identify the gradually growing on the number of 
reserarches done on the post graduation courses which focus on the relationship between the 
ethinical ratial issues and basic education teaching. Considering the different subjects and 
level of learning in the school. This paper presents some perceptions of the research during 
the its Master dissertação elaboration that demanded a collaborative work ghatering the 
students of de Phisical Education graduation armed to analyse the possibilities of the Jongo 
practice on such subject. The research was the methodology used in this paper. The results 
show different contributions noticed in these researchers/students graduation process from 
their cultural practice a assimilation on new discoveries closer to their cultural and historical 
reality in the city of São Mateus – ES. 

 
Keywords: Physical Education; Jongo; Initial formation.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

Atualmente, tem se percebido que muitas das pesquisas realizadas pelos alunos dos cursos de 

pós-graduação vêm se esforçado na tentativa de aproximar as temáticas étnico-raciais do 

ensino, considerando as diferentes disciplinas e níveis de aprendizagem presentes na escola. 

Esse esforço tem por objetivo a disseminação da cultura local com vistas a contribuir com os 

processos de formação da identidade dos discentes além do enfrentamento ao preconceito e 

discriminação racial no ambiente educacional. 

 
Em São Mateus, município localizado ao norte do estado do Espírito Santo todas as 

discussões e pesquisas são de extrema relevância. Reconhecida como cidade com maior 

população negra do estado o município carrega a herança de um passado escravocrata. Em 

função dessa característica histórica, ao longo dos anos a cultura afro-brasileira difundiu-se e 

pode ainda hoje ser encontrada nas periferias e comunidades rurais, sendo transmitida ao 

longo das gerações como símbolo de resistência e luta pela manutenção da identidade deixada 

por seus antepassados. 

 
Os traços históricos que delinearam as formas de pensar, sentir e de ―ser no mundo‖ de um 

povo se manifestam por meio da sua cultura. Em São Mateus a cultura afro-brasileira ainda 

que negligenciada por muitos, se faz presente por meio dos grupos de Jongo, Folia de Reis, 

Reis de Bois e capoeira. 

 
Essas manifestações culturais encontram-se hoje contempladas no Documento de Referência 

da Educação Física Municipal, partindo daí a necessidade de uma maior problematização 

deste conteúdo dentro dessa disciplina. Considerando a formação inicial e trajetória de 

estudos desta pesquisadora e as diferentes as possibilidades de práticas culturais, em sua 

dissertação de mestrado optou pelo estudo do Jongo. O jongo é uma manifestação cultural de 

matriz religiosa africana, trazida para o Brasil no período da escravidão, principalmente pelos 

negros Bantos vindos de Angola. Difundiu-se na região sudeste do país, tendo alguns registros 

no norte do estado, numa região denominada Sapê do Norte
5
, foi proclamado Patrimônio 

Cultural Brasileiro em novembro de 2005 pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2005). 
 
 
 

 
5 ―O “Sapê do Norte” era o longínqüo, ao longo dos vales dos rios Cricaré e Itaúnas, região há muito habitada 
por agrupamentos negros e camponeses que assim se organizaram e se apropriaram desta natureza desde os 
tempos da escravidão colonial até meados do século XX‖ (FERREIRA, 2009, p.2).
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A escolha por esta prática em particular, o Jongo, não foi ao acaso, mas por considerar que 

esta manifestação melhor dialoga com os pressupostos da Educação Física, visto que é 

percebida entre os próprios praticantes como uma dança de forte apelo recreativo. Durante a 

pesquisa tivemos oportunidade de conversar com alguns praticantes de Jongo, percebemos no 

discurso tanto dos jovens quanto daqueles mais velhos, que a prática vem sendo ressignificada 

com o passar dos anos sendo hoje realizadas nas comunidades como uma forma de ―brincar‖ 

que permite uma maior integração entre as pessoas do grupo. No entanto, a sua manutenção 

também vem se afirmando como forma de identidade e resistência da cultura afro-brasileira 

no interior dessas comunidades. 

 
A referida dissertação tem buscado estabelecer um diálogo mais íntimo entre Jongo e 

Educação Física, associando os elementos da prática corporal àqueles advindos das 

especificidades da própria prática como a história, sentidos, simbologias e significados. 

Buscando também a partir dessa associação superar alguns dos enfrentamentos presentes na 

escola relacionados principalmente ao preconceito racial. 

 

As atividades de intervenção dessa pesquisa encontram-se ainda em andamento em uma 

pequena escola da periferia de São Mateus, por meio de um trabalho colaborativo juntamente 
 

à professora de Educação Física da escola e um grupo de alunos da Licenciatura em Educação 

Física. 

 
Neste artigo farei referência ao trabalho desenvolvido em colaboração com os alunos 

graduandos do curso de Educação Física. Nessa experiência que possibilita o contato da 

pesquisadora com os alunos do 5° período da graduação, a mesma tem notado nestes alunos 

perceptíveis mudanças nas formas de perceber as manifestações culturais afro-brasileiras na 

escola, especialmente na sua relação com a de Educação Física. 

 

Foram estas percepções possibilitadas pelos momentos na escola, nas reuniões de 

planejamento e estudo da temática, além das conversas informais ao final de cada atividade 

desenvolvida que nos motivou à escrita deste artigo, que tem por objetivo acentuar a 

relevância da aproximação dos alunos da graduação com a prática da pesquisa, para que 

possam reconhecer nas atividades que desenvolvem com seus alunos as diferentes 

contribuições que oferecem para sua formação individual e assim possam explorá-la de forma 

mais contextualizada em suas aulas. 
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A problemática desenvolvida neste artigo baseia-se nos seguintes questionamentos: Os alunos 

da graduação em Licenciatura em Educação Física concluem o curso com conhecimentos 

adquiridos que permitam o desenvolvimento de forma contextualizada dos elementos da 

cultura afro-brasileira? Para além da prática corporal limitada ao simples movimento, quais as 

contribuições percebidas na prática das manifestações culturais que não podem ser 

apreendidas apenas pelo conhecimento da sala de aula? Qual a importância de se aproximar os 

alunos da graduação da prática da pesquisa? 

 
Utilizaremos como metodologia a análise qualitativa de um relato de experiência solicitado 

aos alunos envolvidos na pesquisa, de onde obtivemos os relatos de (D) e (R). Para isso, foi 

sugerido que os alunos descrevessem suas experiências como colaboradores em uma pesquisa 

de mestrado, tomando por base os seguintes tópicos: 1) Qual a importância da participação na 

pesquisa para sua formação profissional? 2) Houve mudanças na sua forma de perceber a 

cultura afro-brasileira? E em relação ao Jongo? 3) Outras questões relevantes que marcaram 

sua experiência. 

 
Somada a análise dos relatos utilizamos também as observações da pesquisadora e as 

discussões estabelecidas durante a prática da intervenção. 

 
 
 

 
2. A ESCOLA COMO ESPAÇO DE CULTURAS: CONTRIBUIÇÕES PARA 

FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DISCENTE 

 

Falar a respeito da diversidade e da diferença nos currículos da escola parece-nos hoje algo 

comum e de fácil aceitação por todos os sujeitos envolvidos na dinâmica educacional. No 

entanto, algumas preocupações devem pesar sobre as ações pedagógicas relacionadas a essa 

temática, para que mudanças curriculares tão almejada nessa área, não sejam meramente 

formais, mas possam contribuir para o direcionamento de novas práticas pedagógicas. 

 
Em nossas intervenções temos percebido que as atividades voltadas para a temática étnico-

racial, necessitam de grande contextualização. Isso porque envolvem muitos aspectos sociais 

e culturais que são responsáveis pela sua rejeição e pela manutenção das diferentes formas de 

preconceito. Dessa forma a temática exige dos educadores um esforço maior, no objetivo de 

que o conhecimento seja realmente apreendido pelos alunos, aumentando sua percepção 

acerca da prática em si, e principalmente favoreça suas relações com os outros. 
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Além disso, estão em voga formas de pensamento que merecem maior criticidade por parte 

dos educadores, como é o caso do multiculturalismo tão propagado na atualidade. As questões 

relacionadas ao multiculturalismo e à diferença têm se tornado temas centrais na teoria 

educacional crítica e principalmente nos currículos oficiais, ―mesmo que tratadas de forma 

marginal, como „temas transversais‟, essas questões são reconhecidas inclusive pelo 

oficialismo, como legítimas questões do conhecimento” (SILVA, 2014, p.73). 

 

Ainda em relação ao multiculturalismo, Silva (2014) acrescenta que essa tendência apoia-se 

na ideia de respeito e tolerância para com a diversidade e a diferença, isso porque no que trata 

da diversidade, a diferença e a identidade tendem a ser vistas como naturalizadas, 

cristalizadas, essencializadas, tomadas como fatos da vida do qual se deve tomar uma posição. 

 
A perpetuação desse pensamento garante a manutenção das formas de dominação presente na 

sociedade, e consequentemente na escola, uma vez que o autor ainda afirma que ―a posição 

socialmente aceita e pedagogicamente recomendada é de respeito e tolerância para com a 

diversidade e a diferença‖ (SILVA, 2014, p.73) e tomando como base essa afirmação faz 

importantes questionamentos: 

 
Será que as questões da identidade e da diferença se esgotam nessa posição liberal? 
E, sobretudo: essa perspectiva é suficiente para servir de base para uma pedagogia 
crítica e questionadora? Não deveríamos, antes mais nada, ter uma teoria sobre a 
produção da identidade e da diferença? [...] (SILVA, 2014, p.74). 

 

Todos esses questionamentos apresentados pelo autor devem pesar no planejamento das ações 

que visem a formação do aluno com base nos preceitos da diversidade. Pensar a escola, o 

ensino e o currículo como ferramentas capazes de contribuir para com os processos de 

identificação dos discentes, só foi possível após o advento das teorias pós-criticas. Afinal, os 

estudos que conceberam esta forma de se pensar o currículo ampliaram a nossa compreensão 

acerca dos processos de dominação que nos vinham sendo impostos dia após dia. A esse 

respeito Silva (2013) apresenta que: 

 
[...] a análise da dinâmica de poder envolvida nas relações de gênero. etnia, raça e 
sexualidade nos fornece um mapa muito mais complexo das relações sociais de 
dominação do que aquele que as teorias críticas, com sua ênfase quase exclusiva na 
classe social não tinham anteriormente fornecido (p.146). 

 

Pensar hoje um currículo a partir das premissas pós-criticas significa pensá-lo para além de 

conceitos técnicos e estáticos, como as grades curriculares e a lista de conteúdo, num cenário 

pós-crítico o currículo torna-se aquilo que se faz dele, sendo nossa imaginação livre para 
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pensá-lo e concebê-lo de diferentes formas, possibilitando que ele seja visto para além 

daquelas perspectivas que nos foram legadas pela tradição (SILVA, 2013). 

 

Um currículo com base nos preceitos pós-críticos nos permite também ampliar as discussões 

curriculares com base nas características individuais do aluno, levando em consideração toda 

sua bagagem cultural construída a partir do contato com as diferentes instituições da 

sociedade (família, igreja, escola...). Além, é claro das questões relacionadas ao gênero, classe 

social, raça dentre outros que também passaram a ser consideradas no ensino. 

 
Pensando, a partir da afirmação de Silva (2013, p.150) que o ―currículo é documento de 

identidade‖ acrescentamos que a escola sempre foi um local de culturas. Afirmação que pode 

ser justificada ao refletirmos sobre o fato desse ambiente reunir em um mesmo espaço pessoas 

com características culturais distintas, vivendo e interagindo entre si. 

 
Desta forma podemos conceber a ideia de que ―a problemática das relações entre escola e 

cultura é inerente a todo processo educativo. Não há educação que não esteja imersa na 

cultura da humanidade e, particularmente, do momento histórico em que se situa‖. Sendo 

assim, ―não se pode conceber uma experiência pedagógica „desculturizada‟, em que a 

referência cultural não esteja presente‖ (MOREIRA; CANDAU, p.159, 2003). 

 

A partir desse entendimento podemos pensar que as práticas de ensino devem ser sempre 

problematizadas no sentido de contextualiza-las situando-as no tempo histórico na qual se 

realizam. Da mesma forma, sentidos, símbolos e significados devem estar presentes em toda 

ação pedagógica que vise o ensino de uma determinada manifestação cultural. Afinal são 

esses elementos que dão forma à prática caracterizando-a como cultura manifestada de um 

povo. 

 

Durante todo processo de formação discente, que não se limita à sala de aula, nos deparamos 

com situações que nos surpreendem, experiências que na teoria pareciam simples, mas que 

quando vividas na prática nos desafiam para além dos conhecimentos já apreendidos. O 

grande problema desta situação é que em alguns casos nos sentimos impotentes frente a essas 

novas demandas e passamos simplesmente a ignorar e/ou desenvolver de forma inadequada 

conteúdos que exercem funções primordiais no processo de formação da identidade dos 

alunos. 
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Moreira e Candau (2003) afirmam que a escola é uma instituição cultural, em que as relações 

escola/cultura não podem ser concebidas a partir de dois pólos independentes ―mas sim como 

universos entrelaçados, como uma teia tecida no cotidiano e com fios e nós profundamente 

articulados‖ (Moreira; Candau, 2003, p.160). Essa afirmação nos sugere que a escola deveria 

ser um espaço em que essa temática fosse desenvolvida de forma contínua e que por esse 

motivo os professores não apresentassem dificuldades ou enfrentamentos mútuos para 

desenvolvê- las. 

 
No entanto, apesar dos apontamentos apresentados o autor ainda nos leva a nos 

questionarmos, uma vez que, a escola sendo uma instituição cultural ―por que hoje essa 

constatação parece se revestir de novidade, sendo mesmo vista por vários autores como 

especialmente desafiadora para as práticas educativas?‖ (MOREIRA; CANDAU, p.160, 

2003). 

 
Especificamente no ensino de Educação Física as questões culturais ganham espaço apenas a 

partir da década de 1980 com os debates acadêmicos, foi aí que o predomínio biológico 

começou a ser questionado realçando a questão sociocultural na Educação Física (Daolio, 

2010). O que se sabe hoje, é que existe uma tentativa de se compreender as manifestações 

corporais pela perspectiva cultural, se tornando comum a ―utilização da expressão „cultura‟ 

acompanhada de termos como „física‟, „corporal‟, „de movimento‟, corporal de movimento‟ 

e outros‖ (DAOLIO, 2010, p.13). Os estudiosos da área têm apresentado diferentes 

posicionamentos sobre essas questões, no entanto, tem contribuído significativamente por 

meio de proposições criativas e renovadores, como é o caso de Go Tani e grupo (1988), João 

Batista Freire (1989), Elenor Kunz (1991, 1994) e o grupo autodenominado Coletivo de 

Autores (1992) além de Valter Bracht e Mauro Betti, em suas obras mais recentes a essas 

apresentadas, acreditando que esses avançaram significativamente na discussão da cultura na 

sua relação com a Educação Física (DAOLIO, 2010). 

 
No entanto, o autor vai além ao afirmar que hoje ―cultura‖ é o principal conceito para essa 

disciplina, ele acredita que todas as manifestações humanas são geradas na dinâmica social e 

se expressam com significados próprios em cada grupo cultural específico (Daolio, 2010). O 

que falta, no entanto, são propostas mais específicas que contemplem a temática de forma 

mais ampla e ancorada em pressupostos que forneçam subsídios para que o professor supere 

os diferentes enfrentamentos encontrados constantemente em seu fazer pedagógico. 
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3. A NOVA PROPOSTA CURRICULAR DE SÃO MATEUS: O ESPAÇO DAS 

MANIFESTAÇÕES CULTURAIS LOCAIS 

 

As teorias pós-criticas do currículo abriram espaço para temáticas antes desconsideradas no 

currículo, como é o caso das questões culturais. O Documento Referência da Educação Física 

Municipal de São Mateus, vem sendo pensado a partir da perspectiva sociocultural, contempla 

diferentes influências culturais presentes no município, dentre essas, a afro-brasileira, que se 

configura como mais marcante na história de vida do povo mateense. 

 

Este documento encontra-se em processo de construção para que se torne efetivamente a nova 

proposta curricular desta disciplina e vem sendo adaptada por seus idealizadores, por esse 

motivo ainda não se encontra disponível nos meios de comunicação da Secretaria de 

Educação. No ano de 2015, no entanto, uma versão impressa foi sendo disponibilizada ao 

longo de cada trimestre para que pudesse ser desenvolvida pelos professores da rede e 

avaliada pelos mesmos ao final de cada etapa. Neste ano de 2016, a proposta vem sendo 

rediscutida, ajustada e constantemente avaliada para que se torne efetivamente um plano 

curricular. 

 

Dentre seus conteúdos que abordam a temática afro-brasileira podemos encontrar o Jongo, a 

Folia de Reis, o Reis de Bois e a capoeira, distribuídos ao longo dos níveis de aprendizagem. 

A inclusão de temáticas representativas da cultura local representa um grande avanço na 

busca pela democratização do ensino, ao passo que levam para dentro da escola a história de 

vida das minorias étnicas por meio de sua cultura, permitindo assim que o próprio ensino seja 

mais representativo de seu público. 

 
 
 

 

4. DA TEORIA À PRÁTICA: O QUE MUDA NAS FORMAS DE PENSAR E 

PERCEBER AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS AFRO-BRASILEIRAS NA 

ESCOLA 

 
Atualmente, a pesquisadora em parceria com um grupo de alunos da graduação vem 

desenvolvendo uma pesquisa de campo para a elaboração de sua dissertação de mestrado. 

Nesta experiência que possibilita o contato com alunos do 5° período da graduação em 

Educação Física, notamos perceptíveis mudanças nas formas de perceber as manifestações 

culturais afro-brasileiras na escola, especialmente nas aulas de Educação Física. 
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Foram estas percepções possibilitadas pelos momentos na escola, nas reuniões de 

planejamento e estudo da temática, além das conversas informais ao final de cada atividade 

desenvolvida, que nos motivaram à escrita deste artigo, que tem por objetivo acentuar a 

relevância da aproximação dos alunos da graduação com a prática da pesquisa com temática 

étnico-racial, focando principalmente o estudo das manifestações culturais locais na escola. 

 
A metodologia utilizada para elaboração do artigo foi uma análise de relatos de experiência 

dos alunos de graduação envolvidos na pesquisa de campo, sendo essas feitas 

qualitativamente com o foco em compreender as diferentes percepções e sentidos dados à 

prática das manifestações culturais na aula de Educação Física após a experiência 

possibilitada pela pesquisa. 

 
A primeira percepção a analisada gira em torno das diferentes formas de preconceito 

relacionadas à cultura afro-brasileira presente na sociedade. Logo nas primeiras reuniões 

realizadas com os alunos da graduação percebemos certos estranhamentos no primeiro contato 

com a prática. Apesar de terem aceitado participar da pesquisa havia entre os integrantes 

preconceitos com a temática que precisavam ser enfrentados. Iniciamos um trabalho de estudo 

e pesquisa acerca do Jongo no nosso município, por meio de vídeos e documentários, e assim 

fomos aos poucos descontruído alguns estereótipos. 

 
O primeiro estereótipo que precisava ser superado por todos os envolvidos na pesquisa, estava 

relacionado às falsas interpretações provenientes da matriz religiosa a qual se relaciona o 

Jongo, nos deparamos com a seguinte fala: “professora me desculpa, mas eu não consigo me 

sentir a vontade por causa da minha religião” (R), fala que surgiu durante a exibição de um 

vídeo, a aluna disse que mesmo sabendo que não ―tem nada a ver com macumba‖ (R) ela 

ainda não conseguia se sentir a vontade com aqueles elementos que estavam sendo 

apresentados, no entanto, desejava livrar-se daquela sensação por que ela sabia que era uma 

forma de discriminação que foi internalizada durante sua formação, principalmente sob 

influência familiar e de sua religião. 

 

Em conversas com a aluna (D) a mesma indicou logo nas primeiras reuniões que achava 

―diferente‖ e ―estranho‖ a prática estudada. Por várias vezes percebemos em seus comentários 

que a mesma também associava esta prática à ―macumba‖ no sentido cerimonial da palavra. E 

isso fica claro no trecho a seguir: 

 
A prática do jongo, as teorias, as vivências, me fizeram ver a cultura afro-brasileira 
com outros olhos. Fizeram-me enxergar o jongo como algo produtivo para que no 
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futuro, eu, como educadora física possa está incluindo essa prática nos meus planos 
de aulas, quebrando os preconceitos dos alunos, pois até então todos acham que o 
Jongo é só relacionado à macumba. Quebraremos esse preconceito (D). 

 
A partir da expressão ―me fizeram ver a cultura afro-brasileira com outros olhos‖ (D) 

percebemos que havia na aluna uma percepção diferente da que foi possibilitada com a 

experiência na pesquisa. A superação das formas de preconceito percebidas no discurso de 

ambas as alunas só foram superadas ao longo das intervenções, depois de um trabalho 

dedicado ao estudo e pesquisa da prática, algo impensável apenas na graduação, basta 

observar a fala da aluna: 

 
Precisamos buscar referências, pesquisar, demandar, estudar, perceber o nosso 
entorno, ir além dos livros didáticos, observar e ouvir a expressão da vida e da 
cultura nas várias formas em que ela se apresenta em nosso meio. Repito, vivemos 
em uma sociedade multicultural, onde convivem inúmeras etnias e já não é mais 
aceito que só os conhecimentos proporcionados pela visão de mundo branca, 
católica e masculina estejam representados na maneira como montamos os 
currículos escolares (D). 

 
Para a aluna (R) tais percepções também se modificaram. Em seu relato de experiência, 

escrito após algumas semanas desenvolvendo atividades com os alunos na escola, percebemos 

que houve a partir da aquisição dos novos saberes, novas formas de se perceber a prática. 

Historicamente, as religiões cristãs sempre mantiveram grande aversão às religiões de matriz 

africana. E essa aversão foi transmitida ao longo de gerações, sendo responsável por esse mal 

estar tido por muitos no contato com essas manifestações, conforme se observa na fala a 

seguir: 

 
[...] teríamos que passar pela história afro e quebrarmos preconceitos próprios que 
nos foi passado e imposto pela sociedade. Um desses preconceitos é a dança vista 
como ―Macumba‖. É o não se sentir bem mesmo sabendo que a macumba é uma 

madeira que se faz os instrumentos das danças. Nós como educadores devemos 
saber quebrar esse tipo de imposição religiosa (R). 

 
Esse ―não se sentir bem‖ reflete a percepção de muitos, inclusive a desta pesquisadora ao 

inserir-se no campo de pesquisa, o desconhecido gerava medo, da rejeição dos alunos, dos 

pais e mesmo da escola em não aceitar o que iríamos propor. Apesar de ser algo que foi 

imposto sutilmente, ao longo das gerações e por esse motivo encontra-se enraizado, no 

entanto, mesmo em situações de confronto temos percebido que essas formas de preconceito 

não são tão difíceis de serem quebradas. Analisando tanto a fala dos adultos (os alunos da 

graduação) com concepções já formadas, quanto as das crianças (alunos da escola pesquisada) 

com identidade em formação, percebemos que é possível a partir das aulas de Educação Física 

educar-se (à nós e aos outros) nos moldes da perspectiva em vigor, da Educação para as 

relações étnico-raciais. 
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A aluna (R) ainda reconhece que a experiência com a pesquisa tem contribuído 

significativamente para sua formação profissional, percebendo principalmente ser o 

conhecimento mais apurado do que se trata a cultura afro-brasileira o ponto de partida para o 

trabalho do professor na escola: 

 
Essa pesquisa de campo nos permitiu entrar em contato pessoas cientes da cultura e 
dança do Jongo que pode nos passar seus conhecimentos. E para passarmos isso 
adiante até para nossos alunos devemos saber origem, a dança e o porquê de 
pensamentos tão pequenos. Porque da identificação da dança com a Macumba. 
Porque seria e foi à primeira coisa a ser perguntado pelos alunos (R). 

 
Esse relato se refere principalmente ao contato que tivemos com praticantes de jongo durante 

uma entrevista que realizamos para a dissertação de mestrado. O que culminou em um 

momento de rico aprendizado para ambas. Neste dia tivemos contato com os integrantes do 

Jongo de São Benedito, onde ouvimos diversas histórias de luta e resistência do grupo até os 

dias atuais. 

 
A nega nos recebeu em sua casa para uma entrevista para contar a historia do grupo 
e da descendência. E nessa entrevista especifica foi nos tirado a ideia acima que 
tínhamos sobre a Macumba, junto com uma integrante mais velha, tem 90 anos e 
ainda brinca no Jongo, assim como toda a família (R). 

 
Pudemos perceber tanto no contato com os alunos da graduação quanto com os da escola, que 

a ―macumba‖ é a primeira associação feita ao se tratar das manifestações afro-brasileiras. Para 

a aluna (R) o momento que se quebra alguns preconceitos se deu mais efetivamente no 

contato com o grupo de Jongo. A partir dessa afirmação, reafirmamos a necessidade de 

aproximação dos alunos de graduação com pesquisas que os coloque no confronto direto com 

seus ―pre-conceitos‖, afinal, não fosse esse contato em que outro momento haveria para essas 

aluna a possibilidade de enfrentar e superar as diferentes concepções que lhe foram impostas? 

 
Para a aluna (R) em particular, que tivera formação influenciada fortemente pelos preceitos 

religiosos do cristianismo este contato foi crucial, pois agora ela considera que o jongo ―nada 

mais é do que uma dança da rica cultura africana‖ (R). A aluna relata que o contato com os 

praticantes do jongo permitiu que a mesma se livrasse de algumas controvérsias, conforme 

relatado: 

 
Disseram-nos que as pessoas que recebiam os espíritos, conhecidos como 
―mesários‖ não fazem parte do Jongo. É da religião Africana. As pessoas da época 

faziam comparações com os batuques dos tambores e os tambores tocados em 
terreiros e os gestos das danças que imitam animais, com os gestos do terreiro. 
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Além do contato direto com os praticantes, o contato com os alunos também foi fundamental, 

a aluna pontua acerca da necessidade da pesquisa no dia a dia do professor, incentivados pelos 

diferentes questionamentos de seus alunos: 

 
Fomos direcionados em sala e nos instigaram ao ponto de nos aprofundarmos mais 
no assunto afro. Passamos, a saber, de coisas que irá nos ajudar na história de São 
Mateus e na ajuda aos professores de educação física na aplicação da dança Jongo. 
Já que está proposto na nova grade. Temos a história. Temos o modo de dançar. 
Apresentamos o ritmo. Então de certa forma, mas uma vez temos informação. A 
pesquisa de campo contribuiu com isso? Sim, e muito (R). 

 
Essa fala evidencia a necessidade de contextualização das práticas ensinadas na aula de 

Educação Física. No contato com as atividades propostas pela intervenção os alunos 

perceberam que muitos outros elementos estão envolvidos no ensino que não podem ser 

negligenciados. De acordo com as falas da aluna (R), foi apenas com a prática que ela 

percebeu a amplitude do problema principalmente os relacionados à negação aos processos de 

formação de identidade: 

 
Mas quando estamos em campo à proporção do problema é muito maior do que 
imaginamos. Quando chegamos a pratica e encontramos um aluno negro não se 
reconhecer como tal e ainda falar que só sabe coisa ruim da raça é realmente um 
baque muito forte (R). 

 
Para (D) a colaboração na pesquisa despertou seu interesse pela temática, e principalmente 

para o estudo da mesma, 

 
A minha participação na pesquisa da professora Gleisiele Saraiva Rangel, foi e será 
de suma importância para a minha formação acadêmica, desde a experiência em 
algo novo, até a minha vontade de seguir esse ―tema‖ (que tem haver com etnias) 

para o meu TCC (D). 
 

Com tudo o que foi apresentado até o momento, e ainda ressaltando que a pesquisa ainda 

encontra-se em andamento, acreditamos até sua finalização teremos a oportunidade de ampliar 

ainda mais nossos saberes. Acreditamos também que os dados apresentados aqui sevem para 

confirmar a necessidade de aproximar os alunos da graduação das experiências com pesquisa. 

Não apenas com as pesquisas dos cursos de pós-graduação conforme apresentado nesse 

artigo, mas servem principalmente para reforçar a ideia de que o professor da escola também 

deve ser um pesquisador, devendo buscar no conhecimento as ferramentas essenciais para os 

enfrentamentos que irá se confrontar na escola. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Nossas experiências nos conduziram a diferentes concepções, dentre elas a seguinte se torna 

mais evidente: as atividades que envolvem a temática étnico-racial, quando abordada na 

disciplina de Educação Física, para que se torne uma aprendizagem significativa aos alunos, 

deve considerar diferentes questões que extrapolam o simples movimento corporal. Essas 

questões envolvem outros elementos que surgem do interesse e curiosidade dos próprios 

alunos, dentre eles o que remete ao preconceito e discriminação, além das questões históricas, 

simbologias e significados específicos como é o caso das diferentes práticas culturais. 

 
No entanto, sabemos que o tempo disponibilizado para a disciplina de Educação Física (duas 

aulas semanais) não é suficiente para que sejam mobilizados todos esses saberes. Cabendo 

então aos professores desta disciplina diagnosticar as principais questões a serem trabalhadas 

e a partir da realidade específica de sua escola, selecionar os saberes que irão atender melhor 

às expectativas e necessidades dos seus alunos. 

 

A análise dos relatos de experiência dos alunos da graduação em Educação Física que 

participaram da pesquisa aponta uma questão que merece ser considerada. Os saberes 

produzidos na graduação não são suficientes para o processo de contextualização das práticas 

culturais necessários para a aprendizagem significativa dos alunos da escola, no que diz 

respeito às temáticas étnico-raciais. Isso pode se justificado ao se considerar as 

especificidades desse tipo de abordagem que requer do profissional uma gama conhecimentos 

que vão muito além do nosso conhecimento possibilitado na graduação. 

 
Essa possibilidade de colaboração em pesquisa de mestrado apresentou-se para nós como uma 

alternativa muito eficaz para se driblar essa carência. Os alunos graduandos puderam 

vivenciar experiências que forneceram conhecimentos que não se pode conceber dentre os 

muros da faculdade, pois estão intimamente relacionadas a uma realidade específica, advinda 

da experiência prática. Isso ficou claro nos seus relatos diários em que os alunos expuseram a 

necessidade de se aprofundar na temática para atender aos diferentes questionamentos 

apresentados pelos alunos da escola durante o período que mantivemos contato direto com os 

mesmos. 

 

Eles perceberam que há a necessidade de maior aprofundamento do profissional em questões 

dessa natureza, e essa percepção só foi possível a partir da experiência prática orientada por 

um professor pesquisador. Com base nesses pressupostos apontamos para a necessidade de 
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aproximar os alunos da graduação da realidade da escola para que possam vivenciar os 

conflitos e resistências na prática. 

 
Além da escola também é necessário aproximar os alunos da graduação da prática da pesquisa 

conforme foi feito no trabalho relatado. Isso foi possível a partir de um trabalho de 

colaboração entre as pesquisas de pós-graduação e os alunos de graduação. As faculdades 

também podem oferecer, com o objetivo de incentivar a pesquisa, grupos de estudos que 

possibilitem o acesso desses alunos à pratica da pesquisa acompanhados por um professor 

especialista em determinadas temáticas. Em conversa com os próprios alunos que 

colaboraram no trabalho apresentado, os mesmos apontaram para a ausência de possibilidades 

e incentivo à pesquisa durante a graduação, reconhecendo que o aprendizado possibilitado por 

essa experiência deveria ser estendido à outros alunos, pois os saberes produzidos trouxeram 

novas percepções e sentidos para o desenvolvimento de atividades dentro dessa perspectiva. 

 
Todas as considerações nos levam a concluir que a aproximação entre a prática da pesquisa 

durante a formação inicial do professor de Educação Física, apresenta-se como uma 

importante alternativa para a solução de problemas que poderão surgir durante sua jornada 

profissional. Isso garante ao futuro professor uma gama de conhecimentos que os tornarão 

mais aptos para lidar com situações do dia a dia de nossas escolas, garantindo assim aos seus 

alunos uma aprendizagem comprometida com os processos de formação de cada um. 

 
 
 

 

6. REFERÊNCIAS 
 

DAOLIO, Jocimar. Educação Física e o conceito de cultura. 3 ed. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2010. 

 

SILVA,  Tomaz  Tadeu  da.  Documentos  de  identidade:  uma  introdução  às  teorias  do  
currículo. 3 ed. Belo Horizonte, MG: Autêntica Editora, 2013. 

 
SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In_ Tomaz Tadeu 
da Silva (Org). Identidade e Diferença. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. (73-102) 

 

MOREIRA, Antonio Carlos Barbosa; CANDAU, Vera Maria. Educação escolar e cultura(s): 
construindo novos caminhos. Revista Brasileira de Educação, Maio/Jun/Jul/Ago, 2003, n.  
23. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a11.pdf > Acesso em: 14 de out. 
2016. 

 

MINISTÉRIO  DA  CULTURA,  Instituto  do  Patrimônio  Histórico  e  Artístico  Nacional  - 
IPHAN.  Dossiê  do  IPHAN:  Jongo no Sudeste.  Disponível  em  :  <www.  iphan.gov.br> 
Acesso em: 14 de out. 2016. 



 

184 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 

 

PERCURSO DA IDEIA DE RAÇA E RACISMO CIENTÍFICO COMO 

CONSTRUÇÃO DE DESIGUALDADES RACIAIS E EXCLUSÃO SOCIAL DOS 
AFRO-BRASILEIROS NA EDUCAÇÃO 

 

Renan da Rocha Carvalho
1 

 

 

Resumo: Foi analisado como o percurso da ideia de Raça e Racismo Científico contribui para 
a construção das desigualdades, discriminações raciais e exclusões raciais e de classe dos 
afro-brasileiros na educação. Dessa forma, partimos de uma análise pautada na literatura 
indiciária apontando aspectos teóricos e, consequentemente, estruturais do racismo sofridos 
pelos negros em seu contexto histórico até chegar nos dias atuais, constatando que a ideia de 
Raça impôs ao negro sofrer quatro momentos de exclusão: primeiro, pela escravidão; 
segundo, pelo branqueamento; terceiro, pela democracia racial; quarto, pela educação. Este 
último mostra que o negro é excluído da/e na educação. Observa-se, desta maneira, que o 
racismo no espaço escolar está pautado numa ordem discursiva dos ideais de Raça e do 
Racismo científico correspondente à produção de uma educação envenenada. Assim, 
considera-se a Lei 10.639/03 como uma ação afirmativa de enfrentamento e resistência contra 
o poder político-curricular-hegemônico-branco e seus campos epistemológicos. 

 
Palavras-chave: Raça; Racismo Científico; Afro-brasileiros; Relações raciais brasileiras; Lei 
10.639/03. 

 
 
 

Abstract: It was analyzed as the route of the race idea and Scientific Racism contributes to  
the construction of inequalities, race and class discrimination african-Brazilian in the 
education. Thus, we start from an analysis oriented by the indiciary literature, pointing 
theoretical aspects and, hence, structural racism suffered by blacks in their historical context 
to arrive today, noting that the race idea imposed to black suffering four exclusion moments: 
First, by slavery; second, by bleaching; third, the racial democracy; fourth, for education. This 
latter shows that the black is excluded from education and in education; It is observed, so, that 
the racism at school is grounded in a discursive order of race ideals and the corresponding 
scientific racism in the production of a poisoned education. Thus, the Law 10.639/03 is 
considered as an affirmative action of confrontation and resistance against the politic-
curricular-hegemonic-white power and its epistemological fields. 

 
Keywords: Race; Scientific Racism; African-brazilians; Brazilian race relations; Law 
10.639/2003. 

 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A partir da associação da ―ideia de raça‖ (BANTON 1979)
2
, camuflado no discurso do 

 
racismo  científico,  aos conceitos  de  progresso e civilização,  num  foco  eurocêntrico e  

 
 
 
 

1 Licenciado em Educação Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e Especialista em ―Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial na Escola‖ pelo Núcleo de Estudos Afro -brasileiros (NEAB) do Centro de 
Educação/UFES. Cariacica (ES), Brasil. E-mail: rocharenan23@gmail.com.
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etnocêntrico, engendrado em teorias deterministas como o arianismo, eugenia, darwinismo 

social, evolucionismo cultural, a antropometria, a frenologia, na produção de uma 

nacionalidade hierárquica socialmente, o negro sempre foi tido como decadente e inferior, 

visto, como nos alerta Ramos (1957), como tema, um ser mumificado, algo a ser examinado, 

olhado curiosamente. 

 
 

O olhar padrão eurocêntrico e etnocêntrico sobre o negro nos aspectos de políticas públicas, 

da ciência, ensino e dentre outros, aparecem como forma de des-simbolizar, matar a 

identidade, desumanizar e, consequentemente, negar direitos. A ―mais valia simbólica‖
3
 

(HASENBALG, 2005), sobretudo, torna-se a branca. O negro é elevado ao patamar de 

―Outro‖ (LANDOWSKI, 2002)
4
, indesejável cultural e socialmente. 

 

Fanon (2008), analisando acerca do negro, construído a partir de uma civilização europeia, no 

âmbito do racismo colonial, assegura o que acontece com o negro é uma ―alienação colonial‖, 

ou seja, a impossibilidade de se constituir como sujeito da própria história, mesmo que tenha 

consciência do mal que está acontecendo. Destarte, 

 
Todas as vezes que um homem de cor protesta, há alienação. Todas as vezes que um 
homem de cor reprova, há alienação. Veremos mais adiante, que o preto 
inferiorizado passa da insegurança humilhante à auto-acusação levada até o 
desespero. Frequentemente a atitude do negro diante do branco, ou diante de um seu 
semelhante, reproduz quase que integralmente uma constelação delirante que toca o 
domínio do patológico (FANON, 2008, p. 66). 

 
 

O negro patológico torna-se uma criação do colonialismo. Esse diagnóstico psicanalítico de 

Fanon traz à tona os valores culturais inerentes aos homens negros. Assim, os homens 

brancos, dentro de uma perspectiva civilizatória, desenvolvem uma investigação da 
 
 
 

2 Tratamos aqui de raça como um processo sócio-histórico e no campo político, (BANTON, 1979; HALL, 2003; 
SANTOS, 2014), apontando para a ideia de que diferentes sociedades construíram, mesmo que de numa mesma 
matriz, as categorias de forma diferente. Como evidencia Seyferth (1995, p. 175) ―‟raça‟ é um termo de 
múltiplos conteúdos que vão, em contínuo, da ciência à ideologia‖. Na ciência há uma polissemia da palavra 

raça. Pensadores, teóricos desenvolveram multiplicidades de sentidos da palavra raça e, também, criaram várias 
teorias raciais.

  
3 Na interpretação de Santos (2014), em seu capítulo sobre ―relações entre raça e classe no campo 
epistemológico‖, ao fazer considerações à mais -valia simbólica, coloca que ―dentro do contexto das relações 

raciais, está vinculada ao ganho dos bens simbólicos oriundo das vantagens sociais do racismo que ultrapassa o 
que concerne aos ganhos materiais, tais como: a ideia de quem teria „boa aparência‟, de quem seria ou não o 

„elemento suspeito‟, a vantagem social de ser branco pobre em relação ao negro pobre, a potencialidade, a 
visibilidade e a autoestima elevada do grupo racial branco em detrimento do negro nos livros didáticos, na mídia, 
no mercado de trabalho, nas redes sociais, nos espaços de poder, de racionalidade etc‖ (p. 209).

  
4 Eric Landowski, semiólogo e sociólogo francês, identifica o „Outro‟ como aquele que é desqualificado 
enquanto sujeito. Para ter identidade no grupo que o acolhe, o estrangeiro precisa perder aquilo que para ele é a 
sua identidade. O outro, portanto, precisa se esforçar para deixar de ser „outro‟.
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ancestralidade negra. Essa interpretação tinha como fim a descoberta de anomalias afetivas 

responsáveis pelos complexos de inferioridade. Para o autor, o negro alienado é uma 

construção histórica, um acontecimento datado no tempo. 

 
 

Assim, a partir da alteridade, Fanon (2008) destaca a perspectiva maniqueísta que opuseram 

negros e brancos no contexto colonial. Dessa forma, a civilização europeia se apoiou nos 

seguintes elementos hierárquicos para se colocar como superior: negros são desprovidos de 

humanidade, selvagem, símbolo do mal, feio e etc. 

 
Meu corpo era devolvido desancado, desconjuntado, demolido, todo enlutado, 
naquele dia branco de inverno. O preto é um animal, o preto é ruim, o preto é 
malvado, o preto é feio; olhe, um preto! Faz frio, o preto treme, o preto treme 
porque sente frio, o menino treme porque tem medo do preto, o preto treme de frio, 
um frio que morde os ossos, o menino bonito treme porque pensa que o preto treme 
de raiva, o menino branco se joga nos braços da mãe: mamãe, o preto vai me comer! 
(FANON, 2008, P. 106-107). 

 
De outro modo, 

 
Na Europa, o Mal é representado pelo negro. É preciso avançar lentamente, nós o 
sabemos, mas é difícil. O carrasco é o homem negro, Satã é negro, fala-se de trevas, 
quando se é sujo, se é negro – tanto faz que isso se refira à sujeira física ou à sujeira 
moral. Ficaríamos surpresos se nos déssemos ao trabalho de reunir um grande 
número de expressões que fazem do negro o pecado. Na Europa, o preto, seja 
concreta, seja simbolicamente, representa o lado ruim da personalidade. Enquanto 
não compreendermos esta proposição, estaremos condenados a falar em vão do 
„problema negro‟. O negro, o obscuro, a sombra, as trevas, a noite, os labirintos da 

terra, as profundezas abissais, enegrecer a reputação de alguém; e, do outro lado: o 
olhar claro da inocência, a pomba branca da paz, a luz feérica, paradisíaca. Uma 
magnífica criança loura, quanta paz nessa expressão, quanta alegria e, 
principalmente, quanta esperança! Nada de comparável com uma magnífica criança 
negra, algo absolutamente insólito. Não vou voltar às histórias dos  anjos negros. Na 
Europa, isto é, em todos os países civilizados e civilizadores, o negro simboliza o 
pecado. O arquétipo dos valores inferiores é representado pelo negro (FANON, 
2008, p.160). 

 

Desta maneira, podemos colocar em pauta: o que é o humano? A regra de humanidade é 

branca, na análise de Fanon (2008). E quem não é branco? Não é tão humano assim. Então, 

para se humanizar é preciso embranquecer. 

 
 

Diante disso, o autor martiniquense nos propõe a libertação do homem negro. Isso ocorre, 

para ele, associado à retirada do homem de cor do universo perverso criado pelo colonizador 

europeu branco, sujeito responsável pela alienação. O negro, dentro desse contexto se torna 

vítima dessa opressão colonial imperialista. Portanto, o negro de ―Pele negra, máscaras 

brancas‖ é produto do colonizador europeu. Assim, Fanon (2008) considera a ancestralidade 

como contraste pós colonização. Todavia, ele tenta evidenciar os mecanismos adotados para 
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configuração do racismo entre as duas culturas distintas. A imagética superioridade branca 

introduziu, segundo Fanon, um complexo de inferioridade ou o que ele vai chamar de 

―menos-valia psicológica‖ (FANON, 2008). Tal processo pautou-se na construção da 

dependência do negro em relação ao branco colonizador nos sentidos mais amplos possíveis 

considerados integrantes da civilização branca. Para Munanga (2009), o que há é uma 

―inferioridade forjada‖, diante do estigma em relação aos negros dentro dos interesses 

econômicos e sociais em que o negro foi convertido em símbolo de sujeição e inferioridade. 

 
 

De forma subjetiva, Fanon (2008) coloca que o negro vai tentar ser branco de várias maneiras, 

ele considera o fator intersexual, mas podemos evidenciar outros aspectos como na literatura, 

nos hábitos etc. No entanto, o limite exposto pelo autor é que mesmo o negro querendo ser 

branco, continua sendo visto como preto ou podemos colocar, também, como resultado uma 

―dupla consciência‖ (DU BOIS, 1999). 

 
 

À ―dupla consciência‖, exposta por Du Bois (1999), se insere a construção da plasticidade da 

identidade negra, principalmente pós escravidão vivenciados pelos negros ocidentais face ao 

mundo moderno. Ou seja, o sujeito negro de Du Bois vive uma certa dualidade, vivendo sob 

divisão de sua identidade racial e as demandas modernas que transcendem a raça, portanto, a 

dupla consciência surge de um processo de experiências de reterritorialização das populações 

negras em sua redefinição de pertença (GILROY, 2001). 

 
 

Diante dessas considerações introdutórias, voltamos nosso olhar para a escola, onde diante de 

uma ―educação envenenada‖ (MUNANGA, 2005), vemos um padrão de educação 

eurocêntrico com todo seu aparato pedagógico como a própria sala de aula, os livros 

didáticos, os materiais didáticos visuais e audiovisuais, carregados de estereótipos e 

preconceitos em relação aos povos e culturas de origem africana e afro-brasileira. 

 
 

As consequências disso, principalmente na estrutura psíquica dos indivíduos – marcado por 

um processo longo das estruturas mentais herdadas do mito da democracia racial e dos 

mecanismos raciais conscientes e/ou inconscientes – são os desestímulos de aprendizado e 

insucesso escolar de negros e negras. Dessa forma, Munanga (2005) considera que ao receber 

uma educação envenenada por preconceitos e estereótipos não só a criança negra é afetada, 

mas a criança branca também, pois a 
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[...] memória não pertence somente aos negros. Ela pertence a todos, tendo em vista 
que a cultura da qual nos alimentamos quotidianamente é fruto de todos os  
segmentos étnicos que, apesar das condições desiguais nas quais se desenvolvem, 
contribuíram cada um de seu modo na formação da riqueza econômica e social e da 
identidade nacional (MUNANGA, p. 16). 

 

Os mecanismos psicológicos herdados e perpetuados pelo mito da democracia racial, segundo 

a qual no Brasil não existe preconceito étnico racial e barreiras sociais para os afro-brasileiros 

evidencia o grande desafio e o papel das estratégias pedagógicas e educativas frente ao 

racismo estrutural/estruturante na sociedade brasileira que produz desigualdades, exclusão e 

discriminação ao afro-brasileiros
5
, desde a educação infantil ao ensino médio, para citar a 

educação básica, mas também ensino superior. Destarte, 

 
Aqui está o grande desafio da educação como estratégia na luta contra o racismo, 
pois não basta a lógica da razão científica que diz que biologicamente não existem 
raças superiores e inferiores, como não basta a moral cristã que diz que perante Deus 
somos todos iguais, para que as cabeças de nossos alunos possam automaticamente 
deixar de ser preconceituosas. Como educadores, devemos saber que apesar da 
lógica da razão ser importante nos processos formativos e informativos, ela não 
modifica por si o imaginário e as representações coletivas negativas que se  tem do 
negro e do índio na nossa sociedade. (MUNANGA, 2005, p. 18-19). 

 

Logo, considerando o ―imaginário coletivo‖ (DURKHEIM, 1970) brasileiro a respeito dos 

negros e afro-brasileiros, incutidos no cotidiano social brasileiro, principalmente, no espaço 

escolar, analisaremos os preconceitos e exclusões, no âmbito da escolar, envolvendo a ideia 

de raça na ―consciência coletiva‖ (DURKHEIM, 1978) do corpo pedagógico da escola. 

Outrossim, as ações afirmativas como luta e resistência contra o racismo. 

 
 
 

RACISMO NO ESPAÇO ESCOLAR: APARATO DE DISCRIMINAÇÃO E 
EXCLUSÃO SOBRE OS AFRO-BRASILEIROS 

 

O espaço escolar representa, depois da família, o principal aparato de socialização entre 

crianças (educação infantil, fundamental I), adolescentes (fundamental II) e jovens (ensino 

médio). Entretanto, esse espaço escolar, é um ponto de partida para a compreensão das 

desigualdades raciais e práticas racistas que confirmam e reproduzem as tradicionais 

assimetrias entre brancos e negros em diversos aspectos, que se arrastam por muitos anos e 

que resulta no desinteresse, evasão escolar e baixo rendimento, ocasionado pelo direito à 
 
 

5 Neste trabalho, utilizaremos o termo afro-brasileiro ―para designar cidadãos e cidadãs descendentes de 

africanos nascidos no Brasil, remetendo também a um movimento de identificação étnica dos nascimentos na 
diáspora africana em outros lugares‖ (SANTOS, 2014, p. 35). É importante considerar também como Santos 
(2014) interpretando Andrews (1998), que ―o termo afro-brasileiro ao uso brasileiro atual, que tende a agrupar os 
pardos e pretos ao grupo de negros, mesmo considerando que muitos brasileiros continuam a distinguir pardos e 
pretos‖. 
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diversidade negligenciado e pela falta de informação e formação do corpo pedagógico 

(CUNHA JR., 2008; PAIXÃO, 2008). 

 
 

Para Paixão (2008), a geração de desigualdades raciais sobre os jovens e crianças, no espaço 

escolar se dá por quatro diferentes vetores: o primeiro está ligado ao tratamento desigual pelos 

professores e demais profissionais do corpo pedagógico no ensino na sala de aula e demais 

espaços escolares; o segundo está ligado aos parâmetros curriculares, em que, por todo o 

século XX, o tema diversidade racial e o multiculturalismo estiveram fora das salas de aulas 

brasileiras; o terceiro está ligado ao racismo presente no material didático e paradidático 

escolar; o quarto, ao papel da família na reprodução das desigualdades raciais na escola. 

Dentro do quarto vetor, o autor nos apresenta quatro questões como aspecto específico dessa 

realidade: primeiro, o silêncio na seara familiar a respeito das agressões sofridas pelas 

crianças negras; segundo, as disparidades raciais em decorrência das diferentes marcas raciais 

dentro dos arranjos familiares; terceiro, a rede de afetos que englobam o ambiente escolar e a 

família; quarto, a relação entre família e ambiente escolar. 

 
 

Por outro lado, no artigo intitulado ―Me chamaram de macaco e eu nunca mais fui à escola‖, 

Cunha Jr. (2008) traz um texto crítico e reflexivo que discorre sobre práticas racistas feitas 

contra afrodescendentes no âmbito escolar; práticas estas que se perpetuam anos e anos 

contribuindo para o processo de discriminação, preconceito e exclusão esses alunos. O texto, 

fruto de pesquisas do autor, especialista no assunto, traz à tona informações que confirmam a 

cultura racista na escola ocasionada por professores, alunos e funcionários. 

 
 

Fazendo uma interseção reflexiva entre esses dois autores a respeito do racismo na escola, no 

que tange aos seus problemas e, também, suas possibilidades de intervenção, corroboramos 

que o espaço escolar, gozando de seus saberes como ―unidade discursiva‖ (FOUCAULT, 

1972), colabora com a difusão do preconceito e discriminação, perpetuando o ―racismo de 

Estado‖ (FOUCAULT, 2005) com o seu poder, inclusive ―panóptico‖ (FOUCAULT, 1987). 

 
 

O meio escolar, atravessado pelas relações humanas entre funcionários e, principalmente, 

corpo pedagógico e alunos, evidencia o primeiro vetor de geração de desigualdade raciais no 

espaço escolar. Assim, 
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Na verdade, as práticas pedagógicas presentes, que levam ao tratamento desigual de 
crianças brancas e negras no espaço escolar, expressam uma combinação de uma 
mentalidade preconceituosa, socialmente construída, e a falta de preparo para o trato 
da diversidade racial no ambiente colegial (PAIXÃO, 2008, p. 50). 

 
 

O espaço de sala de aula aparece caracterizado como um local privilegiado de práticas racistas 

e discriminatórias. Cunha Jr. (2008) considera os xingamentos e as ações racistas como a 

práxis do cotidiano escolar que não tem sido tratada com o devido cuidado. O autor, na seção 

―por que esses xingamentos têm tanta importância?‖, exemplifica um fato expondo: ―puxa, 

fulana ficou todos esses dias sem vir a escola só porque a funcionária a chamou de neguinha 

fedorenta! Esta menina deve ser complexada‖ (CUNHA JR., 2008, p. 231); mostrando 

superficialidade como são tratados os casos racistas, a vítima é considerada um problema e a 

culpabilização da vítima pelo racismo sofrido. Assim, ―o discurso dominante não somente 

sanciona a prática do racismo como também as justifica‖ (CUNHA JR., 2008, p. 232). O 

alerta do autor é que tais casos não são considerados importantes para educadores, diretores, 

pais e instâncias de secretarias de educação: 

 
 

Ocorre que uma parcela significativa da sociedade subestima a relação social, moral 
e ética de procedimentos anti-sociais como das agressões de fundo étnico, não 
raciocinando as consequências localizadas amplas de tais fatos. Uma das causas 
frequentes, dentre muitas, da evasão, dos baixos aproveitamentos, ou, pelo menos, 
dos desconfortos e constrangimentos dos afrodescendentes nas escolas está 
relacionada com procedimentos de xingamentos, piadas e ações de fundo racista. 
Com enorme agravante, esses racismos são sempre negados, disfarçados, ignorados 
ou escamoteados (CUNHA JR., 2008, p, 229). 

 
 

O trabalho de Cavalleiro (1998), que desenvolveu sua dissertação de mestrado em uma pré-

escola municipal de São Paulo, coloca que a escola oferece aos alunos de diferentes origens 

étnicas ―oportunidades diferentes para se sentirem aceitos, respeitados e positivamente 

participantes da sociedade brasileira. A origem étnica condiciona um tratamento diferenciado 

na escola‖ (p. 198). Dessa forma, percebemos uma particularidade no relacionamento 

professor-aluno. Isso é reflexo de padrões de contatos inter-raciais vigentes no Brasil em 

geral: 

 
 

No cotidiano [...] assim como na vida social, as professoras baseavam-se na cor da 
pele de seus alunos para diferenciar uma criança da outra: „a moreninha‟, „a 
branquinha‟, „aquela de cor‟, „o japonesinho‟...Nota-se que a diferenciação das  
crianças pela cor da pele é constantemente empregada pelas professoras, o que não 
seria problemático se não vigorasse, no país, uma hierarquia étnica. De todo modo, 
cabe considerar que esses comentários feitos na presença das crianças são 
interiorizados por elas, sem o acompanhamento crítico dos adultos à sua volta 
(CAVALLEIRO, 1998, p. 88-89). 
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Tais formas desiguais de tratamento, a valorização da etnicidade de forma equivocada, 

sustentam a produção de assimetrias no tratamento para com as crianças e adolescentes de 

diferentes grupos raciais. Tal processo evidencia a hierarquização racial no espaço escolar. 

Dessa forma: 

 
 

As hierarquizações raciais presentes no espaço escolar, mormente em relação ao 
tratamento proveniente dos professores e pessoal de apoio, perpassam diversos 
aspectos, não obstante, todos apontando para a superioridade da criança branca em 
relação à criança negra em termos estéticos, expectativas de sucesso escolar, 
julgamento de comportamentos e mesmo da própria humanidade das pessoas das 
distintas aparências raciais (PAIXÃO, 2008, p.53). 

 
 

Cavalleiro (2003), ao entrevistar uma professora, evidencia outro caso, em que associa as 

crianças negras à ―sujeira, mau cheiro, mau hálito e piolho. O que estaria diminuindo, apenas 

em função dos „nossos produtos industriais‟, que amenizam aquele cheiro‖ (p. 93). 

Continuando nesse sentido, Cunha Jr. (2008) aponta duas falas racistas entre alunos e 

professores: ―professora, ele me chamou de negro sujo. Não liga menino, você não é negro, é 

moreno‖ (CUNHA JR., 2008, p 233.); ―Professora, ela está e chamando de macumbeira. Não 

liga não menina para estas coisas, isto não tem nada a ver.‖ (CUNHA JR., 2008, p. 233); tais 

trechos, além de carregados de preconceitos, mostram o silêncio e a negação sobre a 

identidade negra e, com isso, fortalecem os estereótipos e os rótulos atribuídos aos alunos 

negros, sem contar que escondem a herança histórico-cultural trazidas pelos africanos ao 

Brasil e suas contribuições tecnológicas, intelectuais simbólicas e materiais. 

 
 

Os efeitos dessas modalidades de tratamentos diferenciados racialmente, traduzem no mal 

aproveitamento escolar por parte das crianças de diferentes marcas raciais dentro do espaço 

escolar, ocasionando nas crianças negras ―menos-valia psicológica‖ (FANON, 2008). 

Conquanto, para crianças brancas, diante da realidade exposta, a vantagem se torna apenas 

aparente. De certa forma, tais modalidades de tratamento cristalizam sua posição superior por 

meio de múltiplos âmbitos como estético, simbólico e mobilidade social (PAIXÃO, 2008). 

Assim, ―resta à criança branca a compreensão de sua superioridade étnica, irreal, e o 

entendimento da inferioridade, igualmente irreal, dos indivíduos negros‖ (CAVALLEIRO, 

2003, p. 98). 

 
 

Assim sendo, podemos perceber que o racismo e preconceito racial dentro do espaço escolar 

perpassam diversos planos em diversas situações, criando, no corpo escolar como um todo, 
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uma ―mentalidade excludente
6
‖ (SANTOS, 2014) na criança branca, uma ―mentalidade 

invisível‖ (SANTOS, 2014) na criança negra, e no espaço escolar a figura do ―bom aluno‖ 

(PAIXÃO, 2008). 
 

 
A lógica escolarizante aliada ao nosso modelo de relações raciais faz com que os indivíduos 

de marcas raciais distintas tenham uma interação amistosa, negando e/ou silenciando o 

racismo, mantendo o padrão assimétrico que sempre fundamentou os contados e a melhor 

preservação de modelo entre brancos, negros e mestiços saibam, afinal, qual é o seu lugar. 

Assim, a lógica imanada é: se os brancos e negros recebem tratamento desigual no sistema de 

ensino isso é referente às desigualdades no mercado de trabalho, no acesso a bens de uso e 

serviços públicos em geral (PAIXÃO, 2008). 

 
 

Portanto, o ―bom aluno‖, exposto por Paixão (2008), sobretudo, de marcas raciais 

caucasianas, é aquele que naturalmente está fadado a exercer funções de comando, de status e 

prestígio financeiramente compensadoras. Já o ―bom aluno‖ negro é aquele que está fadado a 

exercer papéis sociais menos valorizados, subalternos, menos remunerados e com baixo 

prestígio social. Logo, ―a fuga desse princípio tornará dialeticamente um bom em mau aluno, 

pois esse não estará se preparando para exercer as atividades que a sociedade racista espera 

dele‖ (p. 76-77). Em contrapartida, um ―ótimo aluno‖ negro será aquele péssimo estudante 

para a sociedade racista, pois romperá com papéis esperados socialmente para ele e atuará 

como ―fator de disruptura‖ para o sistema alcançando locais sociais hegemonicamente 

brancos. 

 
 

Desse modo, a perspectiva desafiadora no âmbito educacional é pensar na redução das 

iniquidades raciais no ambiente escolar, onde versa o racismo institucional, que possa resultar 

nas transformações dos papeis sociais tradicionalmente distribuídos e exercidos por diferentes 

grupos raciais. Isto é, a instituição de ensino ao invés de cumprir sua função de uma plena 

formação profissional, cidadã, pautada a diversidade, levando em consideração os diferentes 

grupos de raça/cor, sexo, origem, religião etc., se limita, reforçando estereótipos que acabam 

ajudando na perpetuação de assimetrias. 
 
 
 
 
 

 
6 Os conceitos elaborados por Santos (2014) foram criados a partir da percepção do autor diante dos fatos 
vividos em sua realidade cotidiana frente ao racismo. 
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O bom começo e a saída é a lei 10.639 de 9 de janeiro de 2003, que já possui mais de 13 anos 

de implementação e ainda enfrenta resistência. 

 
 

LEI 10.639/03, UMA AÇÃO AFIRMATIVA CONTRA O RACISMO: ENTRE 
CONQUISTAS E LUTAS 

 
 

A lei 10.639 foi sancionada em 9 de janeiro de 2003, pelo então presidente da república Luiz 

Inácio Lula da Silva, tendo como propósito incluir 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, considerando a contribuição do povo negro nos âmbitos social, 

econômico e político (BRASIL, 2013, p. 75-76). Sobretudo, a lei foi uma conquista dos 

Movimentos Negros
7
 Brasileiros que, em sua luta, reconheceram o racismo no país como 

estrutural, alcançando em diversas instâncias sociais as identidades infantis, juvenis e adultas, 

percebendo que a organização do país estava pautada na eliminação gradativa dos negros e 

negras. Elencando que essas atitudes racistas permanecem camufladas num discurso da 

democracia racial que, além de estarem incluídos nos livros didáticos, estão nas práticas 

discriminatórias por parte dos profissionais da educação no espaço escolar e nas relações 

cotidianas da nossa sociedade (FORDE 2015; BATISTA, 2015), uma lei antirracista torna-se 

uma ação afirmativa. Contudo, Moehlecke (2002) nos apresenta o que é uma ação afirmativa: 

 
A expressão tem origem nos Estados Unidos, local que ainda hoje se constitui como 
importante referência no assunto. Nos anos 60, os norte-americanos viviam um 
momento de reivindicações democráticas internas, expressas principalmente no 
movimento pelos direitos civis, cuja bandeira central era a extensão da igualdade de 
oportunidades a todos. No período, começam a ser eliminadas as leis 
segregacionistas vigentes no país, e o movimento negro surge como uma das 
principais forças atuantes, com lideranças de projeção nacional, apoiado por liberais 
e progressistas brancos, unidos numa ampla defesa de direitos. É nesse contexto que 
se desenvolve a idéia de uma ação afirmativa, exigindo que o Estado, para além de 
garantir leis anti-segregacionistas, viesse também a assumir uma postura ativa para a 
melhoria das condições da população negra (MOEHLECKE, 2002, p. 198).  

 
 
 
 
 

 
7 Forde (2015) nos apresenta uma cronologia de alguns dos principais marcos da história do movimento negro, 
nos séculos XX e XXI: 1931 – com a fundação da Frente Negra Brasileira; 1944 – a criação do Teatro 
Experimenta do Negro Brasileiro; 1950 – com a realização do primeiro congresso do Negro Brasileiro; 1964 – 
golpe militar e a Desmobilização das Organizações Negras; 1978 – fundação do Movimento Negro Unificado 
(MNU); 1988 – criminalização do racismo na Constituinte (CF de 1988); 1995 – criação do Grupo de Trabalho 
Interministerial para a Valorização e Promoção da População Negra (Governo FHC); 2001 – adoção das cotas 
raciais no Vestibular da UERJ; 2003 – promulgação da Lei 10.639 (ensino afro-brasileiro na educação); 2010 – 
promulgação da Lei do Estatuto da Igualdade Racial; 2012 – aprovação da Lei de Cotas no Ensino Público 
Federal Brasileiro. A cronologia também encontrada com mais detalhe no estudo de Moehlecke (2002), no 
capítulo ―a construção das ações afirmativas no Brasil‖, ancorado em Munanga (1996).
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Não ficando restrita a países como Estados Unidos da América, as ações afirmativas, como 

alega a autora, assumiram várias formas em vários outros países como ações voluntárias ou de 

caráter obrigatório, programas governamentais ou privados; e seu público alvo variou, 

abrangendo grupos minoritários étnicos, raciais e mulheres, assim, as principais áreas 

contempladas foram o mercado de trabalho e o sistema educacional. 

 
 

Guimarães (1999) apresenta uma definição de ações afirmativas baseado no fundamento 

jurídico e normativo, evidenciando com convicção de que tratar pessoas desiguais como 

iguais, somente amplia a desigualdade que fere os fundamentos das ações afirmativas. 

Outrossim, o autor coloca que as ações afirmativas estariam ligadas à sociedade democráticas 

onde o mérito individual e a igualdade de oportunidades seriam seus principais valores. 

Destarte, 

 
 

Ações afirmativas são políticas que visam afirmar o direito de acesso a tais recursos 
a membros de grupos sub-representados, uma vez que se tenham boas razões e 
evidências para supor que o acesso seja controlado por mecanismo ilegítimos de 
discriminação (racial, étnica, sexual). A atribuição de metas de redistribuição é 
apenas um recurso de correção de mecanismo bastante entranhando de 
discriminação, que impedem, por exemplo, que uma pessoa com certos atributos 
físicos ou culturais seja membro de diretorias  ou admitida em algumas profissões, 
etc. Em qualquer caso, é necessário acreditar que existem mecanismo de 
discriminação atuando na distribuição observada; segundo, que existe vontade, por 
parte do indivíduos com tais atributos, de concorrer a esses postos ; terceiro, que sua 
qualificação para o desempenho dessas funções não esteja aquém do que é, em 
geral, requerido. Ou seja, políticas afirmativas visam corrigir, e não eliminar, 
mecanismos de seleção por mérito, e garantir o respeito à liberdade e à vontade 
individuais (GUIMARÃES, 1999, p. 158-159 grifos nosso). 

 
 

Essa definição sintetiza a ideia, dentro das experiências de ações afirmativas como podemos 

ver em Vieira (2003), Gomes (2003), Carvalho (2014), Mongim (2015); de restituição de uma 

igualdade que foi rompida historicamente ou mesmo que nunca existiu. 

 
 

Voltando à questão da Lei 10.639/03, e incluindo ao debate sua implementação no contexto 

escolar, Paixão (2008) considera que ―ao longo de quase todo século XX, a preocupação com 

o tema da diversidade racial e do multiculturalismo estiveram praticamente ausentes das salas 

de aula brasileira‖ (p. 56). A lei 10.639/03 alterou a LDB e a lei 9.394/1996, estabelecendo a 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileiras na rede de ensino. Outrossim, 

em 2008, o texto foi alterado, incluindo a obrigatoriedade do ensino da história e cultura 

Indígenas, Lei 11.645/08. Contudo, o grupo de Trabalho Interministerial, instituído por 

iniciativa do Ministério da Educação, por meio da portaria interministerial MEC/ MJ/Seppir 
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n. 605 de 20 de maio de 2008, desenvolve uma proposta de plano Nacional, em que a Lei 

10.639 também dá origem às Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino da História da 

África e Cultura Afro-brasileira que está associado ao 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. 

 
 

Essa Lei obedeceu a uma perspectiva contra hegemônica, considerada por estudiosos da área 

da pedagogia vinculados ao movimento antirracista chamado Africanidades (PAIXÃO, 2008), 

ou seja, levando em consideração o modo de viver e organizar as lutas dos próprios negros. 

 
 

Para Paixão (2008, p. 58): 
 

 
É difícil realmente mensurar a importância dessa concepção alternativa em termos 
educacionais em país ocidental, dependente e periférico como o Brasil, cuja 
sociedade incorporou um senso comum acerca da África, dos africanos e dos afro -
descendentes, que os associam, cultural e/ou fisicamente, às coisas animalescas, 
primitivas, místicas e folclóricas.7 Nesse sentido, as alternativas pedagógicas 
apresentadas pelas Africanidades trazem consigo, concomitantemente, uma 
perspectiva que valoriza tanto a diversidade racial nos conteúdos pedagógicos 
(especialmente quanto à simbologia e atributos conferidos às pessoas de aparências 
raciais diversas nos espaços escolares), quanto a intrínseca riqueza do legado 
cultural africano e afro-descendente na diáspora nas Américas. 

 
 

De todo modo, a africanidades, na implementação da Lei 10.639/03, tem como vistas superar 

dois desafios: o primeiro, a formação de professores da rede de primeiro e segundo graus que 

vão além da limitada abordagem das lutas africanas e afro-brasileiras e seus conhecidos 

aspectos folclóricos, que por muitas vezes reforçam estereótipos e preconceitos, e a 

transposição da Lei além das disciplinas de história e geografia, assim, avançar para uma 

perspectiva da ―interculturalidade do currículo‖(SANTANA et al., 2012). 

 
 

A questão do currículo, compreendido como ―uma trajetória, relação de poder, documento, 

discurso e identidade‖ (SILVA, 2002, p. 150), é muito importante nesta briga por espaço 

dentro das instituições de ensino básico e também superior, em que versa um currículo 

eurocentrado que não contempla toda a população brasileira, sobretudo a que corresponde à 

54%, afro-brasileira. Nesse sentido, Macedo (2009) aponta: 

 
 

Homogeneizar o ensino sempre foi o objetivo da escola única, com viés de 
massificação, imaginando que a diferença que nossos alunos trazem para a sala de 
aula não faz diferença; são, portanto, epifenomenais. Em realidade, a invenção da 
escola única, como um ato de solidariedade social, não soube articular seus ideários  
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com o desenvolvimento de dispositivos pedagógicos que acolhessem e trabalhassem 
com a diferença (p. 121). 

 
 

Por outro lado, a luta de afirmação nos currículos é para construir uma política ou 

experiências de ―enegrecimento da educação‖ (SANTANA et al., 2012) de forma a acolher a 

diferença na escola. Nesse caso, Silva (2010) ao compreender o enegrecimento como 

acolhimento da diferença, coloca que isso implica nas ―contribuições de todos os povos para a 

humanidade estejam presentes, não como lista, sequência de dados e informações, mas como 

motivos e meios que conduzem ao conhecimento, compreensão, respeito recíprocos, a uma 

sociedade justa e solidária‖ (p. 41). Ademais, ainda com Silva (2010), 

 
 

Enegrecer diz respeito à maneira própria como os negros se expõem ao mundo, ao o 
receberem em si. Por isso, enegrecer é face a face em que negros e brancos se 
espelham uns nos outros, comunicam-se sem que cada um deixe de ser o que é, 
enquanto ser humano de origem étnico-racial própria. No processo de enegrecer, 
educam-se, superando a arrogância dos que se têm como superiores e o retraimento 
dos que são levados a se sentir inferiorizados (SILVA, 2010, p.41). 

 
 

Foge dos objetivos desse artigo uma discussão profunda acerca do tema do currículo e das 

teorias curriculares, uma vez que essa temática foi bem realizada por Macedo (2007; 2009) e 

Silva (2002). Dessa forma, nos interessa, o debate em torno do currículo, voltado para a 

africanidades, como uma ação afirmativa de luta e resistência. 

 
 

Costa (2011), em um estudo muito interessante sobre a ―Educação para a relações étnico 

raciais‖, traça um percurso das relações raciais na história da educação brasileira, a autora 

salienta que a obrigatoriedade da inclusão de conteúdos sobre a História e Cultura Africana e 

Afro-brasileira no currículo nacional de ensino não corresponde a uma imposição de cima 

para baixo. E sim, ―carregada de anseios e aspirações‖ (COSTA, 2011, p. 94) que corresponde 

a uma necessidade social no cumprimento de políticas públicas, inclusive como ―uma forma 

de resistência aos interesses de que a escola pública continue ao exclusivo serviço da parcela 

dominante da sociedade‖ (COSTA, 2011, p. 94). 

 
 

A Lei 10.639/03 como uma conquista e um processo contínuo de lutas, Costa (2011) nos 

mostra, em termos políticos, que passou a instucionalização dos conhecimentos sobre África 

no currículo escolar brasileiro. Assim, a autora considera: 

 
 

[...]suas finalidades aliam-se a uma história de luta por uma educação escolar que 
emancipe e liberte, mas que, em uma perspectiva antirracista, coloque em dúvida as  
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aparências, as naturalizações vigentes no imaginário social brasileiro acerca da 
população negra, e não se configure enquanto „narrativa étnica e racial‟. É desse 

modo que conhecimentos selecionados sobre história e cultura afro -brasileiras e 
africanas se realizam no âmbito educacional [...] (COSTA, 2011, p. 99) 

 
 

O que se exige na atualidade, em termos de currículo, é uma valorização com princípios 

filosóficos que coloquem as funções e papeis sociais da educação como reconhecimento e 

valorização social, político e, principalmente, histórica dos sujeitos envolvidos no processo 

educativo com suas experiências e seus anseios. Retomando Paixão (2008), o autor revela que 
 

é indissociável as práticas pedagógicas, presentes no interior da escola, da formação dos 

professores e a produção de materiais pedagógicos específicos para educação das relações 

étnico-raciais. 

 
 

Desse modo, compreendemos que, em nosso país, as questões legislativas, são conquistadas 

por meio de muita luta, ainda mais se advir de baixo para cima. Marcado por um contexto 

racista, o Brasil contemporâneo ainda vivencia as agruras do racismo, por meio da população 

afro-brasileira em seu cotidiano, em que, nas relações, os corpos estão distanciados e nas 

instituições, dentro do espaço escolar, se encontram e não se reconhecem como carregadas de 

histórias e culturas diferenciadas. 

 
 

A Lei 10.639/03, como uma ação afirmativa, foi uma conquista muito importante na luta 

contra o racismo e principalmente, contra o racismo científico. Um enfrentamento contra o 

poder político-curricular-hegemônico-branco e seus campos epistemológicos que, após quinze 

anos, ainda enfrenta choques resistentes no contexto escolar. Isso significa duas coisas: 

primeiro, traz a questão que ainda há muito que ser feito; segundo, que a Lei não está sendo 

implementada nas escolas com o devido sucesso. Ela ao mesmo tempo enfrenta ranços e 

avanços. 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao cogitarmos sobre o percurso da ideia de raça e racismo científico como construção de 

desigualdades raciais e exclusão social dos afro-brasileiros na educação, centramos nossa 

interpretação na relação de ―ideia de raça‖ (BANTON, 1979), focalizando em um percurso 

marcado pelo preconceito, estereotipação, racismo, inexoravelmente um conteúdo latente que 
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alimenta as relações raciais e sociais no ocidente e, principalmente, no Brasil; encontrando, no 

ambiente escolar, a reprodução polivalente do racismo. 

 
 

Podemos dizer que abordamos um racismo estrutural/estruturante no seio da sociedade 

brasileira no contexto escolar que, conscientemente ou inconscientemente, inculca no 

ambiente escolar – professores, pedagogos, ―alunos‖ e ―alunas‖ – a superioridade branca e a 

inferioridade negra referentes aos bens materiais e simbólicos. Ou seja, o sentido político da 

materialidade e do simbólico da raça que produz e reproduz as desigualdades raciais no 

Brasil. 

 
 

Por fim, consideramos que a educação envenenada por conceitos eurocentrados e 

hegemônicos racistas, só perpetuam os estereótipos e preconceitos contra as crianças e 

adolescentes negros e afro-brasileiros. Desse modo, as peles negras, muitas vezes tem que se 

revestir de mascaras brancas para sobreviver no espaço escolar e ou mesmo para serem 

reconhecidas e deixarem de ser invisíveis. Percebemos que a perpetuação do racismo no 

espaço escolar é devido aos currículos eurocêntricos e a falta de formação de professores. 

Entretanto, a saída dar-se-á com a implementação efetiva da Lei 10.639/2003 como uma ação 

afirmativa de luta e resistência nos espaços de educação básica e também superior. Assim, 

também, como nos coloca Nilma Lino Gomes (2012), na teoria educacional e na prática do 

currículo, possamos questionar os currículos colonizados e colonizadores de forma a exigir 

propostas emancipatórias para as demandas políticas, a corporeidade, as condições sociais de 

vida e etc., imbuídas de uma educação antirracista. 
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A EDUCAÇÃO NA SOCIOEDUCAÇÃO 
 

Ada Polyana Ribeiro
1 

 

Resumo: Ao analisar os principais fatores que podem gerar ou ocasionar a criminalidade 
entre os adolescentes encontramos a desigualdade social como uma das possíveis causas, pois 
esta aliada à falta de políticas públicas contribui para o avanço da criminalidade. Quando o 
adolescente incorre em um crime ou contravenção penal, o estado responde com medidas 
socioeducativas que se constituem prioritariamente em um caráter educativo, buscando 
assegurar aos adolescentes cuidados vinculados à proteção, educação, profissionalização, 
esporte, lazer, etc. e são uma forma de responsabilização do adolescente com viés pedagógico. 
Nas instituições que recebem adolescentes em conflito com a lei, a continuidade do ensino é 
uma obrigação e parte integrante da internação, o objetivo do estudo, com viés exploratório, 
foi analisar os processos educacionais voltados para os jovens capixabas que são publico alvo 
da socioeducação. Porém a continuidade do ensino deve ser pensada de acordo com as 
características em que o aluno está inserido. O currículo voltado para a socioeducação deve 
abranger as suas particularidades e pensar nos socioeducandos como alunos e cidadãos de 
direitos. 

 
Palavras chaves: Adolescência; Socioeducação; educação. 

 
 

 

Abstract: By analyzing the main factors that may cause or result in crime among teenagers 
we find social inequality as one of the possible causes, as this coupled with the lack of public 
policies contribute to the spread of crime. When the teen incurs a crime or misdemeanor, the 
state responds with educational measures which are primarily in an educational character, 
seeking to ensure adolescents care linked to protection, education, professional training, sport, 
leisure, etc. and they are a form of adolescent accountability with pedagogical bias. In 
institutions that receive adolescents in conflict with the law, continuing education is a must 
and an integral part of the hospital, the objective of the study, with an exploratory bias, was to 
analyze educational processes aimed at young capixabas who are the target public of 
socioeducation. But the continuity of education must be designed according to the 
characteristics in which the student is inserted. The curriculum focused on socioeducation 
should cover their particularities and think of socioeducandos as students and rights of 
citizens. 

 
Keywords: Adolescence; Socioeducation; Education. 

 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país continental, com mais de 8.500.000 km² divididos em 26 Estados e um 
 

Distrito Federal, no qual seus 190 milhões de habitantes estão distribuídos, com enormes  

 
1 Graduada em Pedagogia e Pós-graduada em Políticas de Promoção da Igualdade Racial na Escola pela 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Vitória (ES), Brasil. E-mail: rpolyana@gmail.com. 
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desigualdades regionais e sociais. Enquanto algumas regiões atingiram um elevado índice de 

desenvolvimento humano, outras ficaram estagnadas, sem que o Estado se fizesse presente, 

até mesmo para atender as necessidades básicas ou acompanhar as transformações que ali 

ocorrem. 

 
É sabido que a fome, a desigualdade e a exclusão social constituem alguns dos fatores para o 

crescimento da criminalidade. Todavia, é necessário afirmar que a dimensão e a continuidade 

da existência destes fatores revelam o quadro estrutural da violência no Brasil, desde o 

Período Colonial. 

 

Mas a pobreza não é a única causa da criminalidade. Apesar da forte associação entre a 

marginalidade e a criminalidade, esse fenômeno perpassa por toda a sociedade, seus 

segmentos, classes e faixas etárias. Têm-se como exemplos o uso e o tráfico de drogas por 

indivíduos de classe média e alta. 

 
Este artigo objetiva apresentar os resultados do estudo que analisou os processos educacionais 

pensados para o jovem capixaba, com idade entre 12 e 18 anos, que se encontra em conflito 

com a lei, cumprindo medida socioeducativa de internação no Instituto de Atendimento 

Socioeducativo do Espírito Santo – IASES. 

 
Realizou-se um estudo do tipo exploratório onde foram analisadas as realidades dos jovens 

capixabas que se encontram em regime de internação, com a metodologia quantitativa de 

pesquisa foi possível construir conhecimentos sobre a realidade dos jovens no Estado do 

Espírito Santo. A pesquisa envolveu levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o objeto de estudo (funcionários do IASES) e a análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. 

 

Ocorreu também a análise documental de publicações oficiais
2
 sobre a situação do 

adolescente brasileiro em conflito com a lei, que se encontre cumprindo a medida 

socioeducativa de internação. E por fim a análise dos dados e redação do relatório final do 

estudo. Na análise dos dados foi enfocado o conhecimento à realidade dos adolescentes nas 

unidades de internação capixabas, depois disso buscamos levantar o perfil do jovem e 

identificar como o processo educacional ocorre. 
 
 

 
2 Fontes pesquisadas: Secretaria Estadual de Justiça; Sistema Nacional de Socioeducação; Ministério da 
Educação; Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo e Instituto Jones dos Santos Neves.  
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2. A ADOLESCÊNCIA E VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

Do ponto de vista sociocultural, a adolescência pode ser considerada como importantíssimo 

período de desenvolvimento da subjetividade, no qual as experiências psicossociais se 

articulam aos processos biológicos. No Brasil, a adolescência, de acordo com os critérios 

adotados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECRIAD), é o período da vida que vai 

dos 12 aos 18 anos. 

 
De todos os fatores e dimensões que afetam o desenvolvimento humano, os fatores sociais, 

históricos e culturais são os mais importantes a serem tratados ao abordar o desenvolvimento 

do adolescente. Entende-se que a parte do ambiente humano e social que é considerada mais 

relevante para as formas de vida dos membros de uma cultura em diferentes estágios da vida: 

enquanto a casa e a creche são ambientes importantes do nicho cultural de um bebê, a escola, 

a rua e, recentemente, as redes sociais são mais importantes quando consideramos os jovens. 

 
Ao longo da nossa história como povo, a assistência oferecida às crianças e aos adolescentes 

tem seguido predominantemente um modelo asilar, tutelar e disciplinador, ao invés de um 

modelo de promoção de desenvolvimento pessoal e comunitário (LIBERATI, 2004, pg. 102). 

Nesse cenário, foram criadas legislações e serviços, como os Códigos de Menores e a 

Fundação Nacional de Bem-estar do Menor (FUNABEM), cujas marcas ainda hoje fazem 

parte das culturas institucionais de muitos programas de atendimento socioeducativo. Tais 

ações não têm impulsionado os potenciais de desenvolvimento dos envolvidos e têm 

contribuído pouco (ou mesmo nada) para a transformação da realidade social e comunitária 

dos territórios em que os adolescentes se desenvolvem. 

 
O Brasil possui uma população considerável de adolescentes: 11% da população brasileira, ou 

seja, mais de 23 milhões de pessoas são cidadãos entre 12 e 17 anos (UNICEF, 2011, pg. 48). 

Grande parte dos adolescentes brasileiros enfrentam diversas vulnerabilidades, dentre as quais 

se destacam: a pobreza e a pobreza extrema; a baixa escolaridade; a exploração no trabalho; a 

privação da convivência familiar e comunitária; os homicídios; a gravidez na adolescência; as 

doenças sexualmente transmissíveis; o abuso e a exploração sexuais; e o abuso de drogas. 

 
Essas vulnerabilidades não são vivenciadas de modo isolado; pelo contrário, elas se articulam 

entre si e, apesar de atingirem adolescentes de todas as classes sociais, tendem a causar maior 

dano e riscos para os adolescentes pobres, pois são agravadas pelas condições precárias de 

vida, pela privação de renda, pelas dificuldades de acesso aos serviços públicos e pelas 
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diversas "desigualdades‖ da sociedade brasileira, derivadas dos nossos processos de 

colonização, escravidão e abandono de muitas populações (UNICEF, 2011, pg. 32). 

 

Ser adolescente, ser negro, morar em comunidade popular na periferia dos grandes centros 

urbanos, possuir vínculos homoafetivos, dentre outras possibilidades, podem limitar o acesso 

dos adolescentes aos direitos à saúde, educação, esporte, lazer e cultura. Além de entrar no 

índice de probabilidade de ser vitima de homicídio, segundo o Índice de Homicídios na 

Adolescência (IHA) presente no Mapa da Violência que foi realizado pelo Centro Brasileiro 

de Estudos Latino-Americano. 

 

O IHA revela ainda que raça, gênero, idade e territórios são fatores que aumentam as chances 

de um adolescente ser vítima de homicídios. Segundo o índice, os meninos entre 12 a 18 anos 

têm quase 12 vezes mais probabilidade de ser assassinados do que as meninas dessa mesma 

faixa etária. Já os adolescentes negros têm quase três vezes mais chance de morrer 

assassinados do que os brancos. Outro fator apontado é que a maioria dos homicídios é 

cometida com arma de fogo. (Mapa da violência, 2015, pg. 85). 

 
O aumento da violência letal contra os adolescentes possui um corte racial/étnico e de gênero: 

os jovens do sexo masculino correm um risco 12 vezes mais elevado de ser vítima de 

homicídio do que uma adolescente do sexo feminino e os jovens negros um risco 3 vezes mais 

alto em serem vitimados pelos homicídios em relação aos jovens brancos. 

 
Segundo o Mapa da Violência de 2013 (pg. 68), os homicídios atingem especialmente os 

jovens negros (71,44%), do sexo masculino (93,03%), moradores das periferias dos grandes 

centros urbanos brasileiros. Outros grandes polos de concentração de mortes dos jovens são: 

os territórios dominados por quadrilhas, milícias ou traficantes de drogas; o interior de estados 

mais desenvolvidos; as zonas de fronteira e de turismo predatório; e o arco do desmatamento 

na Amazônia. 

 

No Brasil, 17,6% dos adolescentes vivem em famílias extremamente pobres, ou seja, 3,7 

milhões de jovens com idades entre 12 e 17 anos. As condições de pobreza e de extrema 

pobreza dos adolescentes potencializam outras vulnerabilidades, fragilizam os ambientes de 

proteção e de segurança e colaboram para que os adolescentes sejam pessimistas em relação 

ao próprio futuro, de suas comunidades e do país. 
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A baixa escolaridade é outra importante vulnerabilidade caracterizada por um padrão cíclico 

de repetências, de distorção idade-série, de evasão da escola e de abandono dos estudos. Um 

importante avanço, desde o ECRIAD, se refere ao fato de que o acesso ao Ensino é 

praticamente universal. Em 2009, 97,9% das crianças e adolescentes de 7 a 14 anos estavam 

matriculadas no Ensino Fundamental. 

 
No entanto, essa situação muda para os adolescentes entre 15 e 17 anos. Apesar da grande 

maioria (85,2%) estar matriculada na escola, apenas metade (50,9%) estava no Ensino Médio. 

Ou seja, praticamente metade dos adolescentes de 15, 16 e 17 anos estava atrasada em seus 

estudos, o que significa que estes adolescentes ainda estavam cursando o Ensino Fundamental 

ou já haviam abandonado os estudos. 

 

2.1 A adolescência e a socioeducação 

 

A análise dos principais fatores que podem gerar ou ocasionar a criminalidade leva-nos a 

desigualdade social como uma das possíveis causas, pois esta, aliada à falta de políticas 

públicas, contribui para o avanço da criminalidade. Segundo o relatório ―Situação da Infância 

e Adolescência Brasileira‖, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2011, 

pg.17), o Brasil tem a quarta pior distribuição de renda do mundo, os 20% mais ricos ganham 

30 vezes mais que os 20% mais pobres. A desigualdade social dificulta ainda o acesso de uma 

grande parcela da população à educação de qualidade, à cultura, ao lazer e ao mercado de 

trabalho. 

 
Os fatores retratados anteriormente atingem a homens, mulheres e jovens da mesma forma. A 

falta de oportunidades, de orientação, a pobreza, a miséria e até mesmo o oportunismo e a 

possibilidade de outras rendas, faz com que muitos jovens também entrem na vida do crime. 

Embora as leis e políticas anteriores ao ECRIAD sejam caracterizadas como de 'assistência 

social', camuflavam-se práticas de punição e segregação da infância/adolescência pobre, 

representada no conceito de "menor‖, sob o discurso da proteção. 

 

Graças às construções sociais negativas, legalmente fundamentadas, acerca da adolescência e 

juventude pobres, esses grupos passaram rapidamente à condição de principais protagonistas 

da violência social, de objeto de medos e pavores indiscriminados e de principais alvos das 

medidas repressivas, como por exemplo o aumento da repressão policial; reiteradas propostas 

visando à redução da maioridade penal e ao tratamento mais severo da infração juvenil; e a 
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adoção mais frequente de enclausuramentos, que levaram ao inchaço das unidades de 

internação. 

 

Segundo a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 

(SINASE) em 2012, o universo total da população brasileira de 12 a 21 anos, o que 

correspondia segundo Censo Demográfico a 21.265.930 milhões dos quais cumprem medidas 

de meio fechado apenas 0,10% de adolescentes e, no caso das medidas de meio aberto 0,41%. 

 
Esse mesmo levantamento indica a redução de atos graves contra vida, entre 2010 e 2011, os 

homicídios diminuíram de 14,9% para 8,4%, os latrocínios tiveram diminuição de 5,5% para 

1,9%, o estupro que tinha um índice de 3,3% passou para 1,0% e a lesão corporal a redução 

foi de 2,2 para 1,3%. Apesar da elevação destes índices em 2012 (homicídios aumentaram de 

8,4% para 9%, os latrocínios de 1,9% para 2,1% e o estupro de 1,0% para 1,4% e lesão 

corporal de 1,3% para 0,8%), as porcentagens ainda se mantêm inferiores aos altos índices de 

2010, e sevem para desconstruir as ideias propagadas pelos meios de comunicação de massa 

do aumento significativo de crimes praticados por adolescentes. 

 
É importante esclarecer que os dados do referido levantamento apontam aumento no número 

de adolescentes privados de liberdade em 10,6% entre 2010 e 2011, considerando internação 

provisória e as medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. Já entre 2011 e 2012 

houve um decréscimo na privação de liberdade de adolescente em 4,7%. No entanto, segundo 

dados nacionais, embora o índice de internações tenha diminuído, dentre as medidas de 

privação de liberdade, ela permanece como medida mais aplicada em território nacional. No 

Brasil, em 2012, apenas 11% dos adolescentes que cumpriam medida socioeducativa restritiva 

de liberdade cometeram atos infracionais considerados graves, como homicídio e latrocínio. 

 
O desafio da medida socioeducativa de internação do ponto de vista doutrinário da medida de 

proteção integral, é constituir prioritariamente um caráter educativo, buscando assegurar aos 

adolescentes cuidados vinculados à proteção, educação, profissionalização, esporte, lazer, etc. 

São obrigatórias as atividades pedagógicas na internação, na medida em que se convertem 

como uma das formas fundamentais de concretizar a prevalência da dimensão educativa sobre 

a dimensão sancionatória, e favorecer o desenvolvimento pessoal e social do adolescente. 
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A Medida Socioeducativa
3
 é uma resposta do Estado dada em razão do adolescente incorrer 

em um crime ou uma contravenção penal, isto é, uma forma do Estado de tentar recuperar a 

criança ou o adolescente, nos termos do artigo 112 da Lei 8.069/1990, o ECRIAD. É dedicada 

somente ao adolescente infrator e objetiva a reintegração deste à sociedade, dando-lhe chance 

de desenvolver competências para ser e conviver sem infringir a lei. Para o SINASE (2012), 

 
As ações socioeducativas devem exercer uma influência sobre a vida do 
adolescente, contribuindo para a construção de sua identidade, de modo a favorecer 
a elaboração de um projeto de vida, o seu pertencimento social e o respeito às 
diversidades (cultural, étnico-racial, de gênero e orientação sexual), possibilitando 
que assuma um papel inclusivo na dinâmica social e comunitária. 

 
Quando consideramos que há mais de 23 milhões de adolescentes no país, existe uma pequena 

porcentagem em cumprimento de medida socioeducativa. Os dados mais recentes indicam que 

existem 88.022 adolescentes brasileiros que cumprem medidas socioeducativas em meio 

aberto (advertências, prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida), o que 

corresponde a 0,41% do total de adolescentes. Existem também 23.066 adolescentes em 

restrição e privação de liberdade (internação, internação provisória e semiliberdade), o que 

corresponde a 0,10% do número total de adolescentes no Brasil. 

 

No que se refere aos tipos de atos infracionais atribuídos aos adolescentes que estão em 

restrição e privação de liberdade, a maior prevalência de atos correspondentes a roubo e 

tráfico de drogas. O ato de roubo corresponde a 8.409 adolescentes (38,6%) e o de tráfico a 

5.883 (27.0%). As Unidades Federativas que apresentam as maiores taxas de atos infracionais 

(em geral), em relação às taxas nacionais são por ordem decrescente: São Paulo (40,16%), 

Pernambuco (7,54%), Minas Gerais (6,69%), Ceará (6,66%) e Rio de Janeiro (4,87%), 

conforme informações do SINASE. 

 
Quanto à estrutura das unidades socioeducativas, segundo o relatório do Conselho Nacional 

do Ministério Público (2005), 91% dos estabelecimentos disponibilizam algum tipo de 

atendimento individual aos infratores prestados por profissionais especializados. Psicólogos e 
 
 

 
3 Há seis tipos de medidas socioeducativas: Advertência (admoestação oral, feita pelo juiz na Vara da Infância e 
Juventude, é aplicável às infrações de menor potencial ofensivo); Obrigação de Reparar o Dano (com a 
finalidade de despertar no adolescente o senso de que se causou um dano tem que repará -lo.); Prestação de 
Serviços à Comunidade (realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a seis 
meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em 
programas comunitários ou governamentais); Liberdade Assistida (acompanhamento, auxílio e orientação ao 
adolescente após a saída da internação); Regime de Semiliberdade (internamento com a possibilidade do 
adolescente poder sair para desempenhar atividades externas); Internação (restrição de liberdade por no máximo

 

3 anos). 
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assistentes sociais são os profissionais mais comumente disponíveis nas unidades de 

internação em todas as regiões, estando presentes em 92% e 90% dos estabelecimentos, 

respectivamente. Por outro lado, advogados e médicos estão presentes em apenas 32% e 34% 

das unidades, nesta ordem. 

 
Com isso percebe-se que os direitos básicos à saúde e à defesa processual dificilmente estão 

sendo observados, considerando a carência da prestação destes serviços nos estabelecimentos. 

A indisponibilidade destes profissionais mostrou-se mais expressiva nos estados das regiões 

Sul e Norte. Quanto às estruturas físicas das unidades, parte delas não possui em sua 

arquitetura espaços destinados à realização de atividades consideradas obrigatórias para a 

concretização dos direitos fundamentais assegurados pela legislação, tais como a saúde, a 

educação e o lazer. 

 

2.2 Ensino e privação de liberdade 

 

Com referência às diretrizes gerais da educação brasileira, a lei que as normatiza (Lei no 

9.394, de 1996 - A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN), não contempla 

dispositivos específicos sobre a educação no sistema penitenciário, embora afirme o direito de 

todos à educação. Todavia, o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei no 

10.172, de 2001, busca responder positivamente a esta lacuna. 

 
O PNE prevê entre os objetivos e metas da educação de jovens e adultos: implantar, em todas 

as unidades prisionais programas de educação de jovens e adultos de nível fundamental e 

médio, assim como de formação profissional, contemplando para a população carcerária, as 

metas relativas ao fornecimento de material didático-pedagógico pelo Ministério da Educação 

(MEC) e à oferta de programas de educação à distância. 

 
Da mesma forma, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do 

Ministério da Educação (SECAD/ MEC), definiu entre seus objetivos o apoio à execução de 

projetos voltados para os apenados, desenvolvidos pelas secretarias estaduais de educação ou 

por organizações não-governamentais. 

 
Soma-se à legislação educacional acima descrita, a Lei 7.210 de 1984 (Lei de Execução 

Penal), já antes da LDBEN e do PNE, determinava claramente a oferta do ensino fundamental 

e de formação profissional nas instituições carcerárias. Buscando efetivá-la, em abril de 2009, 

o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) – órgão do Ministério da Justiça – 
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estabeleceu Plano Diretor, com o objetivo principal de cumprir os dispositivos na Lei 

7210/84, entre eles: a concretização de projetos de instrução escolar, alfabetização e formação 

profissional em todas as unidades da federação brasileira, intentando a ampliação da 

escolaridade da população carcerária, a qualificação para o trabalho, e, correlatamente, 

minimizar a reincidência no crime por parte de ex-detentos. 

 
A pessoa que perde o direito à liberdade não pode ter negado o seu direito à Educação. Nas 

instituições que recebem adolescentes em conflito com a lei, a continuidade do ensino é uma 

obrigação e parte integrante da internação. Apesar de o Estado não considerar como presos os 

adolescentes infratores, e o SINASE prever um máximo de três anos no programa de 

reinserção social, a condição de apenado é muito parecida com a dos adultos. 

 

Embora as legislações para adultos e adolescentes sejam distintas, os desafios enfrentados por 

professores e alunos nesses contextos são semelhantes. As dificuldades começam pelo espaço. 

Muitos prédios não são adequados para abrigar salas de aula. É comum que elas tenham 

grades e sejam pouco ventiladas. Inspeções feitas em 2013 pelo Ministério Público em 88,5% 

das unidades de medida socioeducativa do país encontraram instalações precárias. 

 
Os docentes ainda precisam fazer inúmeras adaptações em sua prática. Os materiais didáticos, 

muitas vezes escassos, devem respeitar algumas normas. Tesouras, por exemplo, costumam 

ser proibidas. Há locais em que nem canetas podem entrar. E os livros e vídeos são 

selecionados para não causar agitações desnecessárias ao ambiente. 

 
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

no Brasil existem 235 escolas atendendo a adolescentes privados de liberdade, e estas escolas 

contam com 15.116 alunos matriculados. O número é relativamente baixo ao levarmos em 

consideração o número total de adolescentes reclusos e a idade dos mesmos que é em sua 

maioria idade escolar. E há ainda o problema da distorção idade/série que são resultados da 

reprovação e do abandono escolar. 

 

Segundo o INEP, nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), a distorção 

idade/ano de escolaridade entre os adolescentes no Brasil é de 16,6% e, entre os adolescentes 

em cumprimento de medida de internação é de 55,6%. Nos anos finais do ensino fundamental 

(6º ao 9º ano), a distorção idade/ano de escolaridade entre os adolescentes no Brasil é de 

28,2% e entre os socioeducandos internos é de 79,4%. 
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Já no ensino médio, os adolescentes socioeducandos em privação de liberdade 61,4%. 

Podemos concluir que a taxa de distorção idade/ano de escolaridade entre os adolescentes em 

medida socioeducativa, é alarmante. Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa 

estão com grande atraso em relação à série/ano de escolaridade que deveriam estar cursando, 

de acordo com a faixa etária que possuem, oscilando entre 12 a 21 anos. 

 
Pode-se afirmar que isso é uma consequência da dificuldade de acesso de crianças e 

adolescentes à escola, dos altos índices de reprovação: ensino fundamental I (1º ao 5º ano), 

15,3%, ensino fundamental II (6º ao 9º ano), 14,4% e, ensino médio, 8,2%. E, ainda, das altas 

taxas de abandono: ensino fundamental (1º ao 5º ano), 26,2%, ensino fundamental (6º ao 9º 

ano), 9,2% e ensino médio, 6,5%. Com isso Lopes (2008) nos induz a algumas reflexões: 

 
A primeira é sobre essa exclusão da educação a que estão submetidas às crianças e 
adolescentes, sobretudo, aqueles de baixa renda econômica, negros e de pais com 
baixa escolaridade. A segunda é sobre a exclusão do mercado de trabalho em 
decorrência da exclusão escolar, haja vista que devido à grande defasagem escolar 
no ensino fundamental (1º ao 9º ano/ 1ª à 8ªsérie), só lhes restam aceitar trabalhos, 
quando os encontram, que não requerem a conclusão desse nível de ensino; e ainda, 
quando conseguem concluir o Ensino Médio entram para o mercado de trabalho que 
exige a conclusão desse nível de ensino muito tardiamente. 

 
Segundo o levantamento anual dos adolescentes em conflito com a lei realizado pelo SINASE 

em 2013, a maioria dos adolescentes entrevistados (86%) ainda se encontrava no ensino 

fundamental e, a última série cursada era, em primeiro lugar, o 6º ano de escolarização e, em 

segundo lugar, o 7º ano de escolarização. Considerando que o adolescente em cumprimento 

de medida socioeducativa está na faixa etária de 12 a 21 anos, esses dados vêm confirmar a 

grande distorção idade/ano de escolaridade em todas as regiões do Brasil. 

 

As necessidades e demandas em relação à escolarização, profissionalização e trabalho dos 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, devem ser identificadas no processo 

de construção (e em constante revisão) do Plano Individual de Atendimento (PIA), já que este 
 

é a ferramenta no acompanhamento dos progressos e dificuldades do adolescente no que se 

refere às metas e aos compromissos pactuados entre o adolescente, seu educador de referência 

e sua família ou responsáveis durante o cumprimento da medida. 

 
 
 

 

3. RECORTE LOCAL: A SOCIOEDUCAÇÃO NO ESPÍRITO SANTO 
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Durante a pesquisa foi realizado um recorte a fim de analisar a socioeducação no Espírito 

Santo. O órgão que cuida da socioeducação no Espírito Santo é o IASES, que é responsável 

por fazer a gestão e execução da política pública de atendimento ao adolescente em conflito 

com a lei através dos programas de atendimento em Meio Fechado e Meio Aberto. É um 

órgão que está subordinado à Secretaria Estadual de Direitos Humanos. 

 
O Espírito Santo têm números preocupantes na relação homicídio/criminalidade e 

adolescência. Segundo o Instituto Jones dos Santos Neves, no estudo ―Juventude e violência: 

uma análise comparativa dos homicídios no estado do Espírito Santo‖ (2015, pg. 28) 

apresenta dados alarmantes quanto aos jovens vítimas de homicídio no estado: em 2013 

89,4% das 1.619 vítimas de homicídios eram do sexo masculino, e o número de vítimas 

declaradas como pardas em nosso estado (74,1%) superou a medida nacional, enquanto o 

percentual das vítimas declaradas como brancas (14,6%) foi inferior ao dado apurado para o 

país. 

 
Somadas as cores/raças pretas e pardas, no Brasil foram registradas 68,2% vítimas de 

homicídios que podem ser categorizadas como negras. No estado do Espírito Santo, 80,8% 

das vítimas dos homicídios foram declaradas negras e a maioria das vítimas (30,4%), que 

apresentaram registros sobre escolaridade, possuíam entre 4 e 7 anos, o que de certa forma 

equivale aos anos iniciais do nível de ensino fundamental incompleto, se desconsiderarmos as 

distorções idade-série. 

 
Em relação ao perfil das vítimas, não foram observadas grandes diferenças com estudos e 

pesquisas anteriores no Brasil: jovens, negros (pretos e pardos), solteiros e com baixa 

escolaridade entre 4 a 7 anos, provavelmente em distorção idade-série. Outra característica, 

em geral, comum a eles, é que viviam em bairros periféricos, no qual se concentra esse tipo de 

crime violento. 

 
O Espírito Santo é um estado com alto número de adolescentes em situação de privação de 

liberdade
4
, sendo o terceiro estado com maior contingente de adolescentes em privação de 

liberdade. Para falar sobre a criminalidade juvenil no estado, foram analisadas algumas 

informações apresentadas pela Delegacia de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a 

Lei (DEACL). 
 

 
4 Ao se considerar o quantitativo total de adolescentes no estado tem-se o resultado de que 1,8 adolescentes para 
cada um mil estavam em regime de privação de liberdade.
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Ao se comparar o período entre 2007 e 2010 contata-se uma diminuição dos crimes contra a 

propriedade (de 53,1% das ocorrências para 37,6%) e dos homicídios (de 10% das ocorrências 

para 6%). Porém, verifica-se também um aumento da participação no tráfico de drogas (de 

37,6% das ocorrências para 54,8%). O tráfico de drogas foi à natureza de crime com maior 

registro na DEACL, 28,4%. Cabendo destacar também o roubo (25,1%), porte ilegal de armas 

(12,7%) e o furto (12%). 

 
A passagem dos 14 para 15 anos parece ser crucial para a delinquência juvenil no Espírito 

Santo, passando de 547 ocorrências provocadas por adolescentes de 14 anos, para 1.118 casos 

de jovens com 15 anos. Interessante observar que essa é a fase que os jovens deveriam estar 

saindo do ensino fundamental para o ensino médio, é justamente onde aumenta o quantitativo 

da evasão escolar no estado do Espírito Santo e no país. 

 
Apenas 6 municípios contam com unidades socioeducativas (que totalizam, segundo o 

SINASE, 12 exclusivamente masculinas e 1 exclusivamente feminina em todo o estado). O 

número de unidades é insuficiente para atender a demanda capixaba no que diz respeito ao 

regime de internação, o excedente do estado está em 128,9% segundo o relatório do Conselho 

Nacional do Ministério Público, publicado em 2015. 

 
Segundo levantamento feito em 16 de outubro de 2014, dos 497 adolescentes cumprindo 

Medida de Internação nas unidades da Grande Vitória, 155 eram provenientes da Região 

Norte do Estado equivalendo a um percentual de 31%. O maior índice de superlotação 

encontra-se nas unidades de Linhares, norte do estado, com um excedente de 156%. O 

relatório do SINASE de 2012 mostra que o Espírito Santo tem deixado a desejar no que 

consta a socioeducação, pois não possui ouvidoria, Plano de Atendimento Socioeducativo, e 

não oferta nenhum tipo de formação/capacitação aos servidores envolvidos com a 

socioeducação, não há estudos ou pesquisas realizadas pelo governo do estado em nenhuma 

área que se correlacione ou que seja propriamente da socioeducação. 

 

O Espírito Santo é uma unidade federativa que vai ao encontro do panorama nacional, com 

muitas penas em meio fechado. Segundo informações do IASES, todos os municípios 

executam medidas em meio mechado e menos da metade dos municípios executam medidas 

em meio aberto. 

 
A medida socioeducativa de Internação ocorre na Região Metropolitana da Grande Vitória, 

nas Unidades de Internação Socioeducativa (UNIS), no Centro Socioeducativo de 
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Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei (CSE) e na Unidade Feminina de 

Internação (UFI), todas localizadas no município de Cariacica e a Unidade de Internação 

Metropolitana para adolescentes e jovens de 17 a 21 anos, em Vila Velha. Há também o 

atendimento socioeducativo de internação nas regionais Norte e Sul do Estado, nos 

municípios de Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. 

 
O ensino formal regular acontece dentro da própria unidade, ―a escola‖ é organizada em três 

ciclos: do 1º ao 5º ano; do 6º ao 9º; e ensino médio, com professores cedidos pela rede pública 

estadual. Embora seja um direito do adolescente, no Espírito Santo os alunos que dão 

continuidade aos estudos na exata série em que estavam, geralmente encontram-se defasados 

na relação idade-série/ano de ensino. 

 

O estado apresenta problemas como grandes taxas de distorção idade/série dos adolescentes 

que dão entrada no sistema socioeducativo; ausência de uma proposta metodológica 

específica para a socioeducação, que contemple os espaços tempos da socioeducação; 

ausência de uma proposta metodológica para o atendimento na internação provisória; ausência 

de proposta consolidada para adolescentes que finalizaram a educação básica; inadequação de 

espaços físicos adequados para salas de aula e falta de espaços para atividades extras à sala de 

aula (sala de leitura, bibliotecas, laboratórios, quadras esportivas); ausência de recursos 

didáticos para um melhor desenvolvimento educacional; falta de formação específica para os 

professores e pedagogos; e há também a necessidade de ampliação/adequação da carga 

horária do professor de forma que envolva qualificação pessoal, interdisciplinar e 

interinstitucional. 

 
Além dos citados, encontramos outros problemas, como a necessidade de valorização dos 

professores/as e pedagogos/as que atuam em unidades socioeducativas – gratificações, carga 

horária diferenciada, etc.; subordinação das atividades pedagógicas à segurança, além da 

necessidade de desconstrução da visão da escola como punição nas unidades socioeducativas; 

há a necessidade de articulação da escola com as demais atividades pedagógicas das unidades. 

 
As ausências de produção de dados sistemática e fidedigna a respeito da escolarização nas 

unidades; de avaliação do desempenho/monitoramento das escolas referência que atendem às 

unidades de privação de liberdade e de participação de representantes das Unidades 

Socioeducativas e da Gestão Pedagógica do IASES nos Conselhos de Escola das Escolas 

Referência também dificultam o processo de ensino-aprendizagem. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A medida socioeducativa tem conteúdo predominantemente pedagógico, mas sua natureza é 

sancionatória. Ela é uma medida imposta, uma medida coercitiva quanto ao delito praticado 

por adolescente, e decorre de uma decisão judicial. Uma medida que deve ser aplicada e 

cumprida com o estrito respeito às leis. 

 
Durante o estudo foram apresentados os três princípios que norteiam a aplicação da medida 

socioeducativa: brevidade, excepcionalidade e respeito à condição da pessoa em 

desenvolvimento. Estes princípios devem ser considerados na implementação da medida. 

Partindo dessas premissas, fica a constatação de que a aplicação das medidas socioeducativas 

de internação não tem seguido os norteadores, uma vez que essa medida é a mais aplicada em 

todo o território nacional. 

 
Segundo o programa institucional de internação cabe ao IASES incluir ações afirmativas, 

promover a igualdade e combater a discriminação, o preconceito e a desigualdade racial no 

âmbito do atendimento; promover o aumento da autoestima dos adolescentes na sua 

especificidade de gênero e etnicorracial; realizar oficinas pedagógicas com objetivo de 

trabalhar as diferenças de raça, etnia e construção de identidade; além de inserir nos arquivos 

técnico-institucionais dos adolescentes o quesito cor, para diagnosticar com maior precisão a 

situação do adolescente no atendimento socioeducativo. 

 

Nenhum dos poderes tem planos para a educação de pessoas reclusas, sejam elas adolescentes 

ou adultas. Não há um plano educacional específico. Os lugares que garantem o processo de 

ensino o fazem pela educação de jovens e adultos, onde a secretaria estadual de educação 

designa professores para atuar nas unidades de internação sem sequer lhes oferecer formação. 

 
Todos os professores que lecionam em ambiente de socioeducação no Espírito Santo atuam 

no regime de designação temporária, o que lhes impede de ter a certeza da continuidade do 

trabalho no ano seguinte. A estes profissionais não é oferecida formação complementar 

especifica ou qualquer suporte para atuar na socioeducação. 

 
Quanto aos alunos, estes são submetidos a um currículo comum pensado para estudantes que 

frequentam a escola regular nos bairros, escolas que apesar dos problemas constantemente 

noticiados possuem uma estrutura mínima que as unidades de internação não têm. 
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O currículo envolve além dos documentos emanados dos/pelos órgãos planejadores e gestores 

da educação, os documentos da escola, que neste caso seriam os documentos de cunho 

pedagógico da unidade de internação, os projetos, os planos e os livros didáticos, ou seja, tudo 

que perpassa a teoria e a pratica escolar. O currículo constitui-se por tudo aquilo que é vivido, 

sentido e praticado no âmbito escolar e que está colocado na forma de documentos, escritos, 

conversações, sentimentos e ações concretas vividas e praticadas pelos atores do cotidiano. 

 
Logo, o currículo voltado para a socioeducação deve abranger as suas particularidades e 

pensar nos socioeducandos como alunos e cidadãos de direitos. Uma das funções do currículo 
 

é perceber as peculiaridades do grupo a ser atendido e tentar saná-las adequando-se a situação 

em que é posto, ele também serve para ressaltar a individualidade dos alunos. E o estudo 

mostrou que o ensino na socioeducação vai de encontro a tais propósitos, e deve ser revisto 

urgentemente. 

 
O estudo se encerrou deixando destacadas as necessidades de se pensar uma educação de fato 

e de direitos aos adolescentes que se encontram em regime de internação. Uma vez que suas 

realidades não condizem com as dos adolescentes não apenados, logo, seu currículo escolar 

não pode ser o mesmo. É necessário que os governos elaborem planos de educação que sejam 

exclusivos a alunos apenados, respeitando suas singularidades e garantindo seus direitos. 
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REIS EM DEVOÇÃO: MEMÓRIA E CORPO COMO ELEMENTOS DE 

IDENTIDADE E FORÇA DOS BRINCANTES DO TICUMBI DE CONCEIÇÃO DA 

BARRA
1 

 

Aline Meireles
2 

 
Resumo: O Ticumbi é analisado neste artigo como uma performance autêntica impregnada de 
uma aura devocional, capaz de reafirmar o negro como detentor de uma força singular, seja 
através da fé ou das narrativas de resistência transmitidas pela memória e pelo corpo. O 
patrimônio intangível do Ticumbi de Conceição da Barra transporta consigo um rico legado 
cultural que atravessa gerações. Na construção e apresentação do ritual, os descendentes de 
quilombolas brincantes do grupo transmitem memórias individuais e coletivas que reforçam o 
sentimento de pertencimento, identidade e resistência dos indivíduos que compõe essa 
comunidade. 

 
Palavras-chave: Memória; Corpo; Identidade. 

 
 

 

Abstract: The Ticumbi is analyzed in this article as an authentic performance imbued with a 
devotional aura able to reaffirm the black people as having a singular force, either by through 
faith or resistance narratives passed the mind and the body. Ticumbi, Conceição da Barra‘s 
intangible heritage carries a rich cultural legacy that spans generations. In the construction and 
presentation of ritual quilombolabrincantes descendants transmit individual and collective 
memories that reinforce the sense of belonging, identity and strength of individuals that 
compose this community. 

 
Keywords: Memory; Body; Identity. 

 
 
 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A memória, a princípio, parece ser um fenômeno individual. Mas Pollack reforça a ideia de 

uma memória formada coletivamente e amparado pela pesquisa de Halbwachs conclui, 

 
M. Halbwachs, nos anos 20-30, já havia sublinhado que a memória deve ser 
entendida também, ou sobretudo, como um fenômeno coletivo e social, ou seja, 
como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, 
transformações, mudanças constantes (POLLAK, 1992, p.2). 

 
 
 

Ainda segundo Pollak (1992), existem importantes elementos constitutivos de uma memória 
 

individual e coletiva. Os acontecimentos vividos pessoalmente e os ―vividos por tabela‖, tão   
 

 
1 Artigo apresentado na disciplina: Estética, Artes e Patrimônio Cultural, do Mestrado em Artes da Universidade 
Federal do Espírito Santo (PPGA/UFES), ministrada pela Profª Drª Aissa Afonso Guimarães.
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arraigados que provocam um sentimento de pertencimento pelo grupo que se apropria dessa 

memória, gerando um fenômeno de projeção e identificação com determinado evento ocorrido 

anteriormente. O autor entende nesse contexto esse fenômeno como uma memória herdada. 

 
 

 

Além da importância da memória, o corpo negro como elemento de uma reafirmação 

identitária, a dança ritualística gera sensações de alegria e potência que promove dignidade ao 

corpo negro, elemento também analisado por Gilroy, 

 
A política da diáspora negra sempre envolveu a dança, performance e a apresentação 
do corpo como ferramenta de expressão. Isso aconteceu porque os negros foram 
deixados de fora da esfera fundada na palavra. Por esse motivo, romperam a barreira 
com o discurso do corpo. Foram capazes de, com o corpo, criar uma nova dimensão 
significativa que funde ética e estética, representada na performance ritual 
(GILROY, 2001, p.126). 

 
 

A análise presente neste artigo sobre a memória e a identidade que exerce também a 

conciliação da comunidade ao redor do Ticumbi direciona uma reflexão acerca de uma África 

projetada nas narrativas das reminiscências dos antepassados, uma recordação difundida por 

africanos já habitantes do nosso país, recordação essa, que se posiciona numa base dupla de 

lugares de memória que na perspectiva de Queiroz (2008, p. 92) ―[...] pauta-se na lembrança 

desconexa do passado individual de cada participante do grupo e naquelas cujas recordações 

provém de uma experiência extra individual, [...] transmitida à comunidade‖. O sentimento de 

pertencimento que une o lugar onde se reside a um território alusivo a uma África berço de 

memórias que empodera aqueles que se sentem herdeiros desse legado. 

 
 

Memória e corpo como elementos de identidade e força 
 

 

Absortos em uma cadência rítmica envolvente, reis bailam ao som de espadas, pandeiros e 

viola. Espadas essas que carregam a memória de gerações de brincantes que perpetuam seus 

saberes marcados por um passado de luta de preservação da sua cultura, que remonta à época 

do cativeiro. Os personagens desse auto dramático são reis em devoção a dois santos, São 

Benedito, o padroeiro, e São Bino, o irmoneiro. O ritual que atravessa mais de três séculos 

ocorre todo ano em Conceição da Barra, nos dias 31 de dezembro ao dia 1 de janeiro e reforça 

a identidade cultural de uma comunidade oriunda de antigos escravos e quilombolas do Sapê 
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do Norte. O cortejo transporta e difunde saberes num elevado anseio devocional e sentimento 

de pertencimento das comunidades participantes desse festejo 

 
O Ticumbi revela a importância da hereditariedade na eternização do ritual, num diálogo entre 

os imperadores, o Rei de Congo afirma que sua espada instrumento de batalha que baliza sua 

vitória sobre o rei de Bamba foi transmitida por seu tataravô entre várias gerações, 

intensificando o caráter de força de seus ancestrais guerreiros e a consolidação dessa memória 

épica. As narrativas sobre a origem do auto se amparam na memória de descendentes dos 

antigos cativos, Tertolino Balbino, atual mestre do Ticumbi, na liderança do grupo a mais de 

50 anos, relata que seu avô foi Sivestre Nagô personagem importante no quilombo do Negro 

Rugério, relatado em registros como o pioneiro na representação do Ticumbi. Dessa forma, 

memórias individuais e coletivas se entrelaçam na construção dessa história de resistência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1:Ticumbi. Congo X Bamba. Conceição da Barra (ES), 2016. 
Fonte: Acervo da autora. 
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Foto2: Ticumbi. Conceição da Barra (ES), 2016. 
Fonte: Acervo da autora. 

 
 
 

As narrativas de lutas tão difundidas pelos antepassados revelam personagens emblemáticos e 

astutos que se rebelaram das tiranias de seus algozes, na concepção de Pollak (1992), a 

memória também é constituída por pessoas e personagens, personagens esses, que não 

pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da pessoa. 

 

Os grandes heróis negros, exemplos de rebeldia e bravura, permanecem indeléveis na 

lembrança coletiva, além dos registros, os grandes feitos desses personagens são transmitidos 

oralmente reforçando também a compreensão da alteridade do grupo que possui esses heróis 

como antepassados. Alteridade que para Pollack (1992), se constitui como elemento 

significativo para a concepção identitária de um grupo, 

 
Se assimilarmos aqui a identidade social à imagem de si, para si e para os outros, há 

um elemento dessas definições que necessariamente escapa ao indivíduo e, por 
extensão, ao grupo, e este elemento, obviamente, é o Outro. A construção da 

identidade é um fenômeno que se produz em referência aos out ros, em referência 
aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por 
meio de negociação direta com outros (POLLAK, 1992, p.5). 
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Zacimba Gaba, Constância de Angola, Beatinho de São Benedito, Negro Rugério, Benedito 

Meia Légua e Silvestre Nagô que andava de fraque, cartola e pés descalços são alguns dos 

inúmeros protagonistas que povoam o imaginário dos quilombolas. Alguns foram vítimas da 

diáspora africana que cerceou sua liberdade, tal condição limitava as possibilidades de 

transmissão de sua cultura. Em versos cantados pela comunidade que acompanha o cortejo do 

Ticumbi pelos barcos do Rio Cricaré, alguns grupos de jongo além de endossarem a louvação 

a São Bino, também rememoram experiências dos seus ancestrais em clausura, entre eles o 

Jongo de Cosme e Damião que versou esse fragmento transcrito de gravações realizadas em 

dezembro de 2015: 

 
―No tempo do cativeiro/Preto Velho até chorou/ Só ficaram as cicatrizes da 

chicotada que levou‖.  
―No tempo do cativeiro/ Quando o senhor me batia/ Eu gritava por Nossa Senhora/ 

Quanto mais a pancada doía... Êauê e euá/ Qual a mãe que não chora/ Vendo seu 
filho apanhá‖. 

 
A ação mnemônica investigada por Ortiz (1999), explicada por essa capacidade de reatualizar 
eventos antigos durante as apresentações dos autos e folguedos é o que permite a perpetuação 
desses grupos, 

 
 

A memória de um fato folclórico existe enquanto tradição, e se encarna no grupo 
social que a suporta. É através das sucessivas apresentações teatrais que ela é 
alimentada. Isto significa que os grupos folclóricos encenam peças de enredo único 
que constitui sua memória coletiva, a tradição é mantida pelo esforço de celebrações 
sucessivas, como no caso dos ritos afro-brasileiros (ORTIZ, 1999, p. 134). 

 
 
 

Diegues Júnior (1968), em sua pesquisa sobre as diversas formas de resistência escrava já 

apontava a tentativa de aniquilamento dos seus saberes e sua cultura condicionada à Casa 

Grande, submetida às imposições severas de seus senhores que impossibilitavam a 

transmissão de seu vasto acervo cultural. Apesar da tentativa de nulificação de seus saberes, 

Amador observa: 

 
Entretanto, uma vez instalados em quaisquer dos continentes por mais que as 
tradições represadas pela cultura hegemônica, os descendentes de africanos davam 
início a um processo de criação, invenção e re-criação, da memória cultural para 
preservação dos laços mínimos de identidade, cooperação e solidariedade. Nesta 
rede de interação, as múltiplas culturas africanas que se espalharam pelo mundo, 
preservaram marcas visíveis dos traços africanos. Marcas que exerceram 
importância fundamental para que esses africanos e seus descendentes realizassem 
sua reconstrução pessoal e coletiva (AMADOR 2011, p.1). 

 
 
 

Nos territórios quilombolas a transmissão de sua cultura se deu de forma mais autêntica. Na 

região do sapê do norte existem diversas narrativas sobre esses espaços de refúgio que 
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também fomentaram um sentimento de pertencimento, que Pollack descreve como apoio para 

memória. Esses lugares podem se caracterizar por ser longínquos, fora do espaço – tempo da 

vida de um indivíduo, mas que assumem um lugar importante para a manutenção da memória 

de um grupo e, por conseguinte, do próprio indivíduo. Na atualidade o bairro de Santana no 

Sapê do Norte (que no passado se constituiu como um importante quilombo), desenvolve 

ensaios, festejos e outras ações promovidas pelos brincantes, esse território se revela como um 

exemplo de espaço suscitador de lembranças, esse local se institui como portador de 

memórias por também se constituir como lugar consagrado, solo de práticas devocionais, que 

na perspectiva de Maurice Halbchaws (2009), também atua como local promotor de 

reminiscências de grupos, 

 
As religiões estão solidamente instaladas sobre o solo, não apenas porque esta é uma 
condição que se impõe a todos os homens e todos os grupos, mas um grupo de fiéis   
é levado a distribuir entre as diversas partes do espaço o maior número de ideias e 
imagens que defende. Há lugares consagrados, há outros lugares que evocam 
lembranças religiosas [...] Não há memória coletiva que não aconteça em um 
contexto espacial [...] (HALBCHAWS, 2009, p.170). 

 
 

A reflexão acerca da territorialização e apropriação de espaços vinculam-se à discussão a 

respeito das relações de identidade e pertencimento que na perspectiva de Raffestin (1981), se 

desenvolvem nesses locais, promovendo-se ali, valores ligados aos seus sentimentos e a sua 

identidade cultural. Na diáspora africana as várias narrativas performáticas foram 

reconstruídas, através do sincretismo religioso e apropriação de elementos da cultura ibérica, 

que se revela no Ticumbi através da devoção a São Benedito, edificando-se um patrimônio 

cultural híbrido viável, segundo Hall: 

 
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia. Ao 
invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 
cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente (HALL, 2006, p. 13). 
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Foto 3: Cortejo para São Bino. Barreiras, Conceição da Barra, 2015. 
Fonte: Acervo da autora  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 4: Cortejo para São Benedito. Conceição da Barra, 2016. 
Fonte: Acervo da autora. 

 
 
 

Numa concepção pós-colonial, a identidade passa a ser compreendida como a representação 

dos indivíduos situados nos campos culturais em que estão inseridos, estando assim passível 

de flutuações. A identidade é então encarada como algo plural em constante transformação 

revelando diversos ângulos em diferentes instantes. 
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De acordo com Amador (2011, p. 2) ―Nesse processo de fusões e ressignificações, o corpo 

dos africanos e seus descendentes sempre teve uma importância muito grande, tanto para ser 

negado quanto afirmado‖. Revelando-se o valor do corpo como mecanismo identitário. Nessa 

ótica, a intencionalidade de afirmação da sua etnia está a encargo do corpo que permite ou 

subverte as características que lhes são próprias possibilitando uma aproximação ou um 

afastamento do padrão negro ou branco. 

 

Uma análise pertinente dos corpos dos africanos da afro-diáspora deve ser feita no campo da 

performance ritualística, com tudo o que o ritual carrega consigo de recortes da memória 

transportadas pelos africanos, 

 
 

O corpo negro carrega consigo a história de muitos povos. No corpo cada um de 
nós, onde quer que estejamos, existem muitas  histórias nele gravadas, que pode ser 
tanto uma história de negação, quanto uma história de resistência, o que nos 
incumbe de uma grande responsabilidade, porque não é só a nossa história 
individual que estamos construindo (AMADOR, 2011, p.2). 

 

 

Nas estruturas da performance do Ticumbi o corpo comunica um saber centenário, atuando 

como um elemento político, ele interage e interfere no contexto social, princípios estruturais 

da vida coletiva são expressos por ele, na roda grande, através dele, brincantes afirmam 

identidades e transmitem histórias. A dança nessa perspectiva encarada como uma linguagem 

já foi examinada por Sodré, 

 
 

[...] a dança é um ponto comum entre todos os ritos de iniciação ou de transmissão 
do saber tradicional. Ela é manifestadamente pedagógica ou "filosófica", no sentido 

de que expōe ou comunica um saber ao qual devem estar sensíveis as gerações 

presentes e futuras. Incitando o corpo a vibrar ao ritmo do cosmos, provocando nele 

uma abertura para o advento da divindade (o êxtase), a dança enseja uma meditação, 

que implica ao mesmo tempo corpo e espírito, sobre o ser do grupo e do indivíduo, 
sobre arquiteturas essenciais da condição humana (SODRÈ, 1988, p.124). 

 
 

 

As danças tradicionais costumam manter uma forte relação de sociabilidade com os 

expectadores, como linguagem, o corpo torna-se canal de representação de algo. De acordo 

com Gramani (1996), a representação corporal emprega o corpo como um veículo na tentativa 

de se promover a mobilização interna do indivíduo, aspirando a sua compreensão: externa, 

intrínseca, ou ambas e a conquista de seu espaço interno, em um processo de correspondência. 
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Galvão (1995) analisa a comunhão de todos os membros de um grupo unidos em um único 

movimento rítmico capaz de promover uma complexa trama afetiva que envolve todos num 

sentimento de pertencimento, um estado de coesão que independe de qualquer relação 

intelectual. 

 
O corpo como transmissor de emoções, foi citado por Karasch em dois momentos históricos 

distintos, no qual o negro empregou a dança e a música para demonstrar seu 

descontentamento, 

 
No século XIX, os escravos escondiam comumente sua raiva e suas queixas sobre 
seus senhores por trás da fachada da música e da dança. Na década de 1970, durante 
o carnaval carioca, as pessoas ainda dançavam e cantavam ao ritmo pulsante do 
samba, mas as palavras que cantavam disfarçavam frequentemente comen tários 
amargos sobre a escravidão do passado, o alto custo de vida do presente e a 
repressão policial (KARASCH, 2000, p.31). 

 
 
 

O Ticumbi carrega traços dessa característica contestatória, em um dos momentos do ritual os 

súditos dos reis versam sobre as injustiças tanto do passado quanto da atualidade. O caráter 

lúdico sempre se faz presente, os desafios e trocas de insultos entre os brincantes mesclam-se 
 

à denúncia social. Em um fragmento cantado pelo secretário do Rei de Congo, na 

performance de 2016, ouve-se: 

 
―No Brasil temos ladrão como esses políticos/ Não é pra se ter perdão/ É tomar o 

que eles tem/ E jogar na detenção.‖ 
 
 

As diversas construções rituais ampararam-se no ritmo, ora marcado por percussão, ora 

valendo-se do próprio corpo como instrumento de expressão. Weill (1999, p.88) declara: ―O 

corpo fala, tudo parte do corpo ele é a referência‖. Explica-se dessa forma a presença 

constante do corpo nos rituais das culturas africanas, Petit reflete sobre a importância do ritmo 

nessas construções, 

 
Dança e música podem ser muito transformadoras. Ritmo é rito. O ritmo é a 
ordenação desse movimento transformador-expressivo. Através dele junta-se o que 
estava separado, isto é, individuo e cosmos. A dança é um jogo de descentramento, 
uma reelaboração simbólica do espaço que abole provisoriamente as diferenças com 
o tempo, porque não é algo espacializado, mas espacializante, ou seja, ávido e aberto   
à apropriação do mundo, ampliador da presença humana, desestruturador do 
espaço/tempo necessariamente instituído pelo grupo como contenção do livre 
movimento das forças (PETIT 2008, p.10). 
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O corpo em toda sua complexidade possui uma espacialidade e temporalidade próprias, 

diversas considerações já foram tecidas acerca dessa complexidade, encarada como um 

sistema sinergético capaz de estabelecer uma conexão com o cosmo, Merleau– Ponty (1994, 

p.315) aponta ―meu corpo é a textura comum de todos os objetos e é pelo menos em relação 

ao mundo percebido, o instrumento geral da minha compreensão.‖ Em outro discurso Sodré 

(2005) analisa o conceito de corpo-território: 

 
 

Todo individuo percebe o mundo e suas coisas a partir de si mesmo, de um campo 
que lhe é próprio e que se resume em última instância, a seu corpo. O corpo é lugar 
zero do campo perceptivo, é um limite a partir do que se define um outro, seja coisa 
ou pessoa‖ (SODRE 2005, p.68). 

 
 
 

O corpo encarado por vezes como sagrado, presente nas mais diversas performances, 

analisado nesse artigo como um elemento identitário, religioso e político é carregado de 

complexidade, fragmentado por rastros culturais passíveis de transmutações, atributos da sua 

natureza cambiante. 

 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A memória evocada, através das narrativas, que atravessa as gerações de brincantes 

mencionadas neste trabalho provoca um estratégico investimento identitário reforçado pelo 

movimento que também inscreve o corpo, durante as dramatizações, num conto que incorpora 

e difunde essa memória. Nessa complexa tessitura de elementos, a memória promove uma 

reinscrição de práticas sociais que se inserem em novos significados e processos de 

significação, ela atua nessa produção de sentidos na reflexão das relações entre os agentes 

desse discurso e em seu contexto multicultural. A memória de um grupo social, ou de um 

povo, não necessariamente equivale ao passado em si, mas às ideias sobre o passado 

compartilhadas no tempo atual. O despertar da memória possibilita o surgimento de um lastro 

cultural, discutir, ordenar e dividir a memória com outros no tempo atual se revela um 

importante instrumento de reafirmação identitária, provocando um fortalecimento entre os que 

compartilham tal cultura. 

 
Durante a performance, aflora-se a essência transnacional do enredo que concilia culturas, 

lugares, saberes e tempos. Passado, presente e futuro desdobram-se em uma contínua relação 

de sentidos e rompem com o espaço - tempo, provocando rupturas, fusões no intricando jogo 
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de ressignificações. Corpo e memória investigados atuam como mediadores de uma 

experiência coletiva e individual, dialogando com as diferenças enquanto estratégias de 

manutenção da sobrevivência dos grupos. 

 

As dramatizações investidas como performances rituais (pois incorporam celebrações e 

cerimônias em seu contexto), se configuram também como rituais de linguagem, através das 

encenações os brincantes instauram um intercâmbio de reflexões e sentimentos com os 

expectadores, consolidam desta forma uma constante tensão entre o passado na África (seus 

antepassados e sua cultura), no Brasil (sob a marca da diáspora, e da hibridização com os 

demais elementos culturais) e a atualidade no corpo social dos grupos remanescentes de 

quilombos. O tempo efêmero, na performance, é reconstituído como opção de captura do 

momento presente. Memórias individuais viabilizam a construção de uma memória coletiva 

que concorre para preservação e difusão do legado cultural deste ritual. 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE RACIAL NEGRA ENTRE ESTUDANTES 
DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL LOPES NO 

MUNICÍPIO DE SERRA – ES 
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Resumo: Objetiva o trabalho compreender como os estudantes das séries finais do 
ensino fundamental de uma escola pública localizada no município de Serra - ES se 
identificam em relação a sua cor e raça, discutindo como compreendem estes conceitos. 
Relaciona o trabalho com a temática à garantia da implementação da Lei nº 10.639/03 e 
do rompimento de estereótipos acerca do tema. Busca também compreender como as 
relações sociorraciais no ambiente escolar contribuem para a construção da identidade 
racial negra. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e de campo com a aplicação de 
questionários entre os estudantes. Como resultado, apontamos que, apesar de alguns 
avanços, a população negra ainda deve superar muitos desafios em relação à 
autoafirmação racial, uma vez que os estudantes tentaram mascarar sua cor e, 
consequentemente, sua identidade racial. É fundamental então modificar o imaginário e 
as memórias coletivas da população em torno de sua cor e identidade. 

 

Palavras-chave: Identidade Racial; Raça; Cor; População negra. 
 
 

 

Abstract: This research aims to comprehend how students in the final grades of a 
public middle school located in the city of Serra – ES identify themselves in relation to 
their color and race and how they comprehend this concept. The research discusses how 
the implementation of the Law nº 10.639/2003 can benefit the rupture of stereotypes 
regarding the subject. It also seeks to comprehend how racial relations in the school 
environment contribute to the construction of a negro racial identity. It was used 
bibliographic and field research with the application of questionnaires among students. 
As a result, we point out that, despite some advance, black people still have to 
overcome a lot of challenges regarding their racial self-affirmation, once students tried 
to disguise their colors and, consequently, their racial identity. Therefore it is 
fundamental to modify the imaginary and collective memories of the population on their 
colors and identity. 

 
Keywords: Racial Identity; Race; Color; Black population.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

Trabalhar com a questão racial se constitui em uma tarefa árdua, sobretudo por estar no 

campo escolar. As inquietações que impulsionaram a escolha desse tema provêm de um 

desejo de mostrar que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela população negra 

no Brasil, a questão racial e a construção da identidade precisam ser amplamente 

debatidas e estudadas. A visão eurocêntrica a respeito do negro nos discursos, nos 

conteúdos escolares, e a reprodução de um imaginário distorcido a respeito desta 

população são fatores que nos levaram a produzir o trabalho. Além disso, a construção 

da identidade racial, principalmente na juventude, também é um fator que nos levou a 

querer analisar como adolescentes negras e negros compreendem essa questão. 

 

Entendemos que o processo de construção de identidades se dá por meio das inter-

relações dos indivíduos com o ―outro‖ e com o meio. Pensando assim, consideramos 

identidades como um processo constante de construção de si mesmo, algo construído 

através da negação do que não é, de comparações, das diferenças entre povos, nações, 

costumes e culturas. É uma construção histórica e social, que depende, não apenas, do 

que as pessoas entendem de si, mas também como veem o ―outro‖ e como o ―outro‖ as 

veem. Portanto, a identidade está ligada à sensação de pertencimento, às memórias, ao 

local onde o indivíduo vive e tece suas relações sociais, culturais e históricas (HALL, 

2001). 

 

Assim, nesse artigo buscamos entender como 63 alunos que estão na faixa etária entre 

12 e 17 anos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Manoel Lopes, constroem sua 

identidade racial e compreendem a utilização dos conceitos de cor e raça. Trabalhamos 

com esses sujeitos tentando compreender como se dá a construção e declaração da 

identidade racial na adolescência. 

 
Este trabalho se justificou pela necessidade de compreender como os jovens estudantes 

se reconhecem racialmente e como compreendem os conceitos de cor e raça, uma vez 

que ambos os termos encontram vários entendimentos entre os estudiosos. Vale 

ressaltar que entendemos raça não como uma categoria biológica, mas como categoria 

social de estudo, que passou a simbolizar a hierarquização – e, consequentemente a 

dominação e exclusão – dos sujeitos (MUNANGA, 2004). 
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Foram objetivos desse trabalho: analisar e compreender como os estudantes se 

identificam em relação a sua cor ou raça e como compreendem estes conceitos de cor e 

raça; compreender como as relações sócio raciais no ambiente escolar contribuem para 

a construção da identidade racial; analisar a diversidade racial presente no ambiente 

escolar. 

 
Tanto os respondentes da pesquisa quanto a instituição escolar foram escolhidos devido 

ao contato de uma das pesquisadoras com o local, pois a mesma é professora da 

instituição e após constatação de que os jovens que ali estudam aparentemente não se 

reconhecerem como negros, mesmo a comunidade sendo composta por uma população 

de aproximadamente 70% de negros, de acordo com o IBGE (2010). Através da 

vivência cotidiana em sala de aula, pode-se notar que eles utilizam as características 

físicas para se insultarem e reproduzirem práticas de discriminação racial. Essas 

questões levaram a uma busca por compreender como estes sujeitos se reconheciam em 

relação a sua cor e raça, e se possuíam uma identidade racial positiva. 

 

Utilizamos para o desenvolvimento do trabalho a pesquisa bibliográfica, uma vez que se 

fez necessário a leitura de autores para a fundamentação teórica. Em campo, utilizamos, 

como instrumento de pesquisa a aplicação de questionário. Segundo Gil (2009), o 

questionário é uma técnica que tem por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, 

sentimentos e expectativas por meio da aplicação de questões escritas. Esse método 

permite que um grande número de pessoas seja atingido sem que se perca a qualidade 

dos dados. O questionário destinado aos estudantes continha questões abertas, para que 

eles pudessem usar suas próprias respostas, o que possibilitou uma ampla liberdade ao 

responderem. Porém, fez-se necessário também o uso de questões fechadas. E mesmo 

contendo questões de caráter quantitativo, a pesquisa se configura como qualitativa, pois 

espera-se conhecer questões subjetivas. 

 
Quanto ao conteúdo, as questões se referiam a fatos (dados concretos e objetivos que as 

pessoas sabem, como idade, gênero, nacionalidade etc.), a atitudes e crenças (quando se 

quer conhecer dados referentes a fenômenos subjetivos) e também se referiam a 

comportamentos (quando se quer saber se há influência de fatores externos nas 

respostas dos participantes). Ainda segundo Gil (2008), o questionário apresenta 

algumas vantagens que se mostraram favoráveis ao ambiente e ao público ao qual foi 



 

234 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 

aplicado. Ao mesmo tempo em que possibilita atingir grande número de participantes, é 

uma ferramenta acessível para aquisição de dados. 

 
Como o público respondente era constituído por jovens com idades entre 12 e 17 anos, 

foi necessário manter um número reduzido de perguntas para que eles não se sentissem 

desestimulados. Esta é exatamente uma desvantagem do questionário – quando extenso, 

pode provocar desinteresse dos participantes, mas observamos que não houve 

problemas durante a aplicação. 

 
 
 

 

BUSCANDO COMPREENDER OS CONCEITOS: RAÇA, COR E IDENTIDADE 
 
 

De acordo com Munanga (2004) etimologicamente a palavra raça vinda do italiano 

razza e do latim ratio, significa sorte, categoria e espécie. Historicamente este termo foi 

usado pelas ciências naturais, primeiramente, na área da botânica e zoologia para 

classificar as espécies de vegetais e animais. O naturalista Carl Von Linné, conhecido 

como Lineu, utilizou, primeiramente, este termo para classificar plantas em diferentes 

raças e classes. 

 
No latim medieval, o conceito passou a significar linhagem e descendência, ou seja, um 

grupo de pessoas que possuíam ancestrais em comum. Entre os séculos XVI – XVII o 

termo passou a ser usado pela nobreza francesa local para delimitar classes sociais, pois 

estes se classificavam como francos de origem germânica e se opunham aos gauleses 

considerados plebeus. Com isso podemos notar que o conceito de raças puras foi 

transportado da botânica e zoologia para as relações sociais trazendo um sentido de 

hierarquização e de dominação, mesmo não havendo relações e diferenças morfológicas 

notáveis entre indivíduos pertencentes a ambas as classes sociais que pudessem 

justificar biologicamente tal classificação. 

 
Até o final do século XVII o conceito de raça esteve associado à teologia e sua explicação 

ligada à bíblia e ao mito dos Reis Magos. De acordo com Munanga (2004), os três reis 

magos representavam as três raças, negros, brancos e amarelos. Mas somente no século 

XVIII, conhecido como século das Luzes, os iluministas passaram a se opor as explicações 

da igreja em relação ao conceito de raças para entender os outros povos, retomando este 

conceito atrelado a ciências naturais para nomear esses povos como 



 

235 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 

sendo raças diferentes e assim criou-se uma nova disciplina, a história natural da 

humanidade, transformada posteriormente em biologia e antropologia física. 

 
Já no século XVIII a cor da pele passou a ser um critério preponderante de divisão das 

raças, onde a maior concentração de melanina definia a cor negra, a menor concentração 

a branca e a intermediaria, a amarela. No século XIX, acrescentou-se, a este critério, 

aspectos morfológicos como a forma do nariz, da face, do crânio e etc. No século XX 

devido aos avanços genéticos passou-se a levar em consideração grupos sanguíneos 

para divisão de raças distintas (MUNANGA, 2004). 

 

Podemos com isso observar que o conceito de raça passou por muitas transformações, 

se deslocando da área das ciências biológicas, onde tinha um cunho classificador das 

espécies, para a área das ciências humanas, mas com um cunho hierarquizador, 

justificando assim, processos de opressão contra alguns povos, inclusive, contra a 

população negra que passou a ser reconhecida e classificada como inferior. 

 

Então porque mesmo não havendo comprovação científica de que existam entre os 

humanos, diferenças raciais biológicas, alguns estudiosos ainda usam o conceito de 

raça? Munanga (2004) explica que mesmo não havendo esta diferenciação biológica, 

este termo é usado para explicar o racismo, pois este continua alicerçado na crença de 

que existem raças hierarquizadas. O autor coloca ainda que alguns estudiosos 

substituem o termo raça por etnia, mas esta substituição não muda em nada o racismo 

que ocorre, pois o mesmo se reformula com base nos conceitos de etnia, diferença 

cultural ou identidade cultural, e as vítimas continuam as mesmas do passado. 

 

Outro conceito amplamente discutido e usado nas ciências humanas é o de identidade. 

Para Silva (2000), a identidade é aquilo que se é, uma afirmação, como, por exemplo, 

―sou negra‖. Mas para que as identidades existam, precisa existir também a diferença, 

pois só se é algo quando não se é outra coisa, por exemplo „„não sou branca‟‟. A 

identidade então carrega em si, também, uma série de negações. Porém, segundo o 

autor, estes dois conceitos não se sobrepõem, são mutuamente determinados, ou seja, a 

diferença não é produto da identidade, elas estão interligadas e só fazem sentido porque 

não vivemos em um mundo homogêneo. 
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Podemos ainda compreender que a identidade é uma construção que depende da relação 

de sujeitos e da negação de outras identidades para construirmos uma identidade 

própria. 

 
Este processo de construção de identidades se dá por meio das inter-relações dos 

indivíduos com o ―outro‖ e com o meio. Consideramos identidades como um processo 

constante de construção de si mesmo, algo edificado através da negação do que não é, 

de comparações, das diferenças entre povos, nações, costumes e culturas. É uma 

construção histórica e social, que depende não apenas do que as pessoas entendem de si, 

mas também como veem o ―outro‖ e como o ―outro‖ as veem. A identidade está ligada 
 

à sensação de pertencimento, às memórias, ao local onde o indivíduo vive e tece suas 

relações sociais, culturais e históricas (HALL, 2001). 

 
Partindo dessa primeira explicação do que é identidade, podemos trazer este conceito 

para a formação da identidade racial negra, observando a dificuldade e a complexidade 

que ainda hoje vários sujeitos vivem em relação a se afirmarem como negros e negras e 

consequentemente negar uma série de outras identidades. Se pensarmos que o Brasil se 

desenvolveu sob a perspectiva de uma superioridade racial branca através do 

escravismo, e posteriormente com o fim deste sistema se construiu o mito de uma 

sociedade racialmente democrática, mas que preservava uma contínua superioridade da 

população branca, podemos compreender por que muitas pessoas ainda tem dificuldade 

de se afirmarem como negras. Se também levarmos em consideração o que Silva (2000) 

diz sobre a importância da representação para construção da identidade racial, e 

pensarmos como a imagem da população negra vem sendo vinculada, por séculos, a 

algo ruim, sujo, atrasado dentre outros, isso comprova a dificuldade desta construção. 

Por isso é tão importante que haja uma representação em todos os meios das diferenças 

culturais que existem entre os povos. 

 
Além disso, Silva (2000) também afirma que tanto a identidade quanto a diferença são 

produtos sociais e culturais, que estão em constante modificação pelos sujeitos, não 

sendo atos naturais e estáticos prontos para serem revelados: são construídos, reforçados 

e recriados com o passar do tempo. Sendo assim, a identidade da população negra vem 

sendo criada e recriada por séculos levando em consideração toda carga negativa de 

opressão vivida por este povo em relação ao escravismo e, posteriormente, à sua 

marginalização. Isso gera uma dificuldade e um entrave na construção da identidade, 
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uma vez que se afirmar como tal traz consigo uma grande carga histórica de luta e 

opressão. 

 
Sobre a identidade e a diferença, Silva (2000, p.81) afirma que ―Elas não são 

simplesmente definidas: elas são impostas, elas não convivem harmoniosamente, lado a 

lado, em um campo sem hierarquias: elas são disputas‖. Por isso não podemos acreditar 

que as identidades raciais são construídas de forma simples e pacífica e sim em meio a 

disputas de poder. É um processo de diferenciações, onde se incluem e excluem, 

demarcam fronteiras, classificam e normalizam identidades em detrimento de outras 

comprovando assim este caráter de poder. 

 
Remontando novamente a história da população negra no Brasil, a identidade negra foi 

posta como inferior sendo classificada como tal, bem como a raça negra. Isso ainda 

pode ter gerado uma dupla exclusão para estes sujeitos, pois eles são excluídos da 

identidade hegemônica, como diz Silva (2000) e também não fazem parte do que é 

normatizado, desejado e aceitável, reforçando assim o racismo e o preconceito racial no 

seio de nossa sociedade. 

 

Neste campo fluido onde as identidades são construídas, Silva (2000) trabalha com a 

ideia de identidades híbridas, ou seja, a união de identidades que guardam traços 

originais, mas que não são mais originais e ―puras‖. 

 
Com isso, podemos entender que as identidades são construídas através de um conjunto 

social. Partindo para o âmbito da construção de significados, Silva (2000) apresenta que 

tanto a identidade quanto a diferença dependem da representação, pois através dela que 

a identidade adquire sentido e passa a existir. Assim, ―quem tem o poder de representar, 

tem o poder de definir e determinar a identidade‖ (Silva, p.91), por isso a importância 

tão grande de como a identidade negra é representada para que não reforce estereótipos 

construídos no campo do poder. 

 
Pensando na importância da representação para a construção da identidade negra, a 

instituição escolar é um local extremante importante, pois é neste ambiente de 

reprodução e construção de saberes acadêmicos que os povos, suas culturas, fazeres e 

lutas são estudados mais profundamente. Com isso, se esta representação for feita de 

maneira que conte somente uma história hegemônica, muito provavelmente isso 

dificultará a construção de uma identidade racial. 
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Por isso, Silva (2000) acredita que a pedagogia e o currículo deveriam proporcionar que 

os estudantes desenvolvessem recursos para criticar e questionar os sistemas 

dominantes de representação de identidade e diferença. E para compreender melhor 

como as escolas abordam a questão da diversidade e da diferença, o autor apresenta 

formas como as escolas trabalham com estes temas. Um deles naturaliza a diversidade 

cultural sem questionar os processos que produzem estas diferenças; outro visa trabalhar 

psicologicamente as atitudes preconceituosas e discriminatórias em relação às 

diversidades a fim de tratar os sujeitos que agem assim; uma terceira abordagem trata as 

culturas como exóticas e de forma superficial, novamente, sem questionar as relações de 

poder envolvidas em sua produção e isso acaba reforçando um ideário do outro como 

sendo exótico e curioso. Por fim, Silva (2000) trabalha a ideia de uma abordagem que 

trate a identidade como uma questão política, sendo produto das sociedades, por isso é 

necessário entender essa produção. 

 
Antes de tolerar, respeitar e admitir a diferença, é preciso explicar como ela é 
ativamente produzida. A diversidade biológica pode ser produto da natureza; 
o mesmo não pode dizer da diversidade cultural. A diversidade cultu ral não 
é, nunca, um ponto de origem: ela é, em vez disso, o ponto final de um 
processo conduzido por operações de diferenciações (SILVA, 2000, p. 100). 

 
Por este motivo, ressaltamos novamente o papel da escola na construção da identidade 

negra, pois, para que as crianças e jovens se reconhecerem racialmente, precisam 

conhecer e questionar as relações de poder que geraram e contribuíram para essas 

diferenciações. Se a escola assume somente o papel de ―demonstrar‖ as identidades e 

diferenças sem questionar e entender sua formação isso pode criar uma imagem que 

apenas reforce ideias já conhecidas pelos alunos sem contribuir para que estes 

construam suas identidades. 

 
Contudo, a construção da identidade racial negra vai atravessar a cor da pele, a raça 

como construção social e a história da população negra da diáspora, acompanhada de 

toda a carga de opressão vivida ao longo de quase 400 anos de escravismo, da luta e 

resistência para contar a história, também, pelas vozes negras. A identidade negra, como 

toda identidade, é um conjunto de certezas e incertezas, luta de poder, conflito, 

mudanças e representatividade. E para que exista uma construção da identidade racial é 

preciso que a população negra compreenda e questione a história de construção social 

que está por trás dessa formação. 
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O QUE NOS MOSTRA A PESQUISA 
 
 

Para atender aos objetivos do trabalho, buscamos conhecer as percepções de 63 

estudantes com idade entre 12 e 17 anos, do ensino fundamental em relação à idade, 

raça e cor, e suas concepções quanto a esses temas. Com relação às perguntas ―Qual a 

sua cor?‖ e ―Qual a sua raça?‖, obtivemos as seguintes respostas: 

 
Gráfico 1: Respostas dos participantes segundo sua cor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 



 

240 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 
Gráfico 2: Respostas dos participantes segundo sua raça  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
 
 
 

Podemos observar que a maioria dos adolescentes se declaram negros quando 

questionados quanto à cor e raça. No entanto, por serem questionamentos abertos, 

houve certa confusão envolvendo esses dois conceitos. Alguns deles, quando 

perguntados, criaram outras categorias que vão além das cinco instituídas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – que são preto, pardo, branco, amarelo e 

indígena. Verifica-se que os termos ―„morena (o)‟, „marrom‟, „azul ciano‟, „negro um 

pouco claro‟ e „amarelo‟‖ foram usados para representar, literalmente, a cor de suas 

peles. Com isso, pudemos constatar que, consciente ou não, permanece nesses 

estudantes a busca em mascarar sua cor, talvez na tentativa de serem mais bem aceitos 

socialmente. 

 

Podemos historicamente justificar tal atitude observando que no Brasil, após a 

promulgação da Lei Áurea, em 1888, e a proclamação da República, em 1889, buscou-

se em termos legais, efetivar o processo de universalização dos direitos civis, no qual a 

população negra liberta passou a ter, em tese, os mesmos direitos dos demais 

brasileiros. 
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Neste contexto, desenvolveu-se com mais intensidade a ideologia da democracia racial 

que foi disseminada na tentativa de ser amplamente aderida pela sociedade brasileira. 

De acordo com essa ideologia, o Brasil seria um país onde não há desigualdades sócio 

raciais. Nele, os povos viveriam harmoniosamente e com igualdade de direitos e 

condições de vida. Esse pensamento foi instituído por uma elite branca a fim de 

controlar o povo negro, descaracterizando-o e desarticulando-o com a ideia de que, com 

direitos iguais, não haveria motivos para revoltas e contestações. 

 
Dentre as maneiras de descaracterizar a população negra, destacamos o uso da 

miscigenação como fator de mascaramento da identidade racial, pelo qual, segundo 

Darcy Ribeiro (1995), a elite brasileira visava, através dos sucessivos cruzamentos 

inter-raciais, fazer com que os traços negros e indígenas desaparecessem. Assim, essa 

política miscigenacionista era entendida como a melhor maneira para obter uma 

homogeneidade da população, a fim de criar a noção de um único povo, o povo 

brasileiro, onde o negro perderia sua identidade e assimilaria a cultura do dominador. 

Uma das formas de efetivar a desarticulação foi por meio da divisão da população negra 

em categorias, gerando discriminação racial entre eles. 

 
Dividir a população negra em duas categorias, a dos ―pretos‖ e dos ―mulatos‖ 

e, de acordo com as conveniências, jogar uma contra a outra, foi um 
dispositivo ideológico eficaz, usado pela elite para impedir a unidade daquela 
população e mais facilmente mantê-la sob o julgo racial (DOMINGUES, 
2005, p. 126) 

 
Atualmente compreendemos que essa ideologia da democracia racial é um mito, mas 

que deixou profundas marcas em nossa sociedade, por isso é possível compreender por 

que as pessoas quando perguntadas sobre sua cor, tentam mascará-la. 

 

Os estudantes pretos, ao se autoclassificarem como morenos ou pardos, expõem um 

problema já observado por Aguiar e Moreira (2015, p. 150): 

 
As crianças ouvidas na pesquisa acerca de sua pertença racial, ao serem 
questionadas sobre sua cor e/ou raça, apresentaram um modo de classificação 
racial múltiplo e destacaram o termo moreno [grifo do autor] para a sua 
autodeclaração de cor. Para algumas crianças, os termos preto e negro [grifo 
do autor] são entendidos como formas negativas de classificação, sendo, 
portanto, desvalorizadas. 

 
Fazzi (2008, p. 3 e 4), que trabalha com questões similares, reforça também o 

argumento, dizendo que 

 
As principais características do sistema de classificação utilizado pelas 
crianças são a multiplicidade das categorias e a gradação de cor existente 
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entre elas, a possibilidade de manipulação e de intercambialidade das 
categorias, gerando uma classificação contextual e circunstancial, a 
identificação das categorias preto e negro e a hierarquia que localiza a 
categoria preto/negro na posição inferior através de um processo social de 
estigmatização e formação de estereótipos. No mundo infantil, ser 
considerado moreno ou preto/negro é significativamente importante e pode 
representar um tratamento social diferenciado. Uma criança classificada 
como preta/negra dificilmente escapa das avaliações negativas e comentários 
depreciativos associados a esta categoria, podendo sua auto-estima ser muito 
mais atingida do que as que se consideram e são consideradas morenas. 

 
Com isso, podemos observar que ainda hoje existe um grande esforço em mascarar a 

cor na tentativa de se embranquecer, seja através da criação de outras categorias – como 

foi visto acima – ou mudando fenótipos negros, como cabelo. Entendemos que isso é 

reflexo de anos de subjugação e inferiorização da população negra, que ainda hoje deixa 

suas cruéis marcas nas gerações mais jovens. 

 
O conceito que gerou maior dúvida foi o de raça. Segundo a concepção dos estudantes, 

a raça continua ligada estritamente ao sentido biológico da palavra, ou refere-se à 

nacionalidade. Nesse sentido, 24% dos estudantes não souberam responder, e outros se 

declaram humanos ou misturas de raças. As dúvidas ficam mais evidentes quando 

analisamos as respostas dos adolescentes quando questionados sobre o que eles 

entendiam por cor e por raça. Dentre as respostas, podemos destacar algumas referentes 
 

à raça: ―Que todos somos iguais‖; ―Que a raça identifica quem você é, de onde você 

veio‖; ―Humana‖; ―Raça é de cachorro‖; ―Raça é a sua descendência‖. 

 
Essas respostas trazem uma noção de que todos somos iguais relativizando assim o 

conceito de raça como algo biológico, pois pertencemos a uma mesma raça – a humana 
 

– porém não leva em consideração a raça como construção social para justificar 

processos de opressão contra alguns povos. 

 

No entanto, as respostas seguintes se destacam por trazerem uma definição mais 

aproximada do significado de raça enquanto categoria social, que é usada para 

hierarquização entre grupos humanos: ―Raça é uma coisa que o homem inventou para 

menosprezar a pessoa‖; ―Raça é um privilégio de cada pessoa‖. 

 

Mesmo sendo adolescentes, eles já compreendem que o conceito de raça e sua efetiva 

aplicação estão associados à opressão e ao desprezo de determinados grupos, o que 

contribui para o racismo. Outra resposta que nos chamou atenção é a que define sua 

raça como ―escravo e italiano‖. Ao mesmo tempo em que usa o termo ―escravo‖ como 
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possível sinônimo de negro, reconhece que parte de sua raça é constituída por italianos 

o que, mais uma vez, demonstra o caráter sórdido da falta de representatividade na 

história, que coloca a população negra na condição não de humanos com determinada 

nacionalidade, mas como escravos. Como resultado, este discurso ainda é reproduzido e 

carregado pelos estudantes. 

 
Quando perguntados sobre a definição de cor, as respostas foram mais homogêneas, 

concentrando-se principalmente no sentido biológico da palavra, ou seja, a maioria 

definiu cor como sendo a pigmentação da pele. Isso mostra que, embora haja confusão 

sobre o significado de raça, o mesmo não acontece quando se trata de cor. No geral, os 

estudantes parecem conhecer o conceito de cor, por que na maioria dos casos assim se 

expressaram: ―Cor de pele‖, ―cor do corpo‖, ―„coloração‟ da pele‖, ―para pessoas mais 

escuras excesso de melanina, e mais clara falta de melanina‖, ―tonalidade, pigmento de 

melanina‖, ―tom de pele‖ e ―a cor é a sua tonalidade de pele‖. 

 

Porém, obtivemos respostas que nos fizeram pensar até que ponto a influência do 

preconceito racial pode chegar. Uma resposta foi: ―Que a cor das pessoas não define 

caráter‖. Com efeito, embora a cor não defina o caráter do ser humano, podemos inferir 

que tal resposta foi dada porque provavelmente este/esta estudante já presenciou ou 

sofreu algum preconceito racial. Outro estudante disse que ―a cor significa muita coisa 

para a sociedade‖, enquanto outro respondeu que a cor ―é uma coisa que as muitas 

pessoas usam para ferir os sentimentos das outras‖. Outros, responderam que ―a cor é o 

que define diferentes cores de pele‖ e ―Racismo, diferença de cor de pele‖. Assim, 

podemos observar que, nesse caso, eles fazem uma associação direta entre a cor da pele 

e o racismo, o que é absolutamente preocupante. 

 

Quando foram questionados sobre sua cor ou raça segundo a classificação do IBGE 

(Preto, pardo, branco, indígena e amarelo), com respostas fechadas, os estudantes 

tiveram menos dificuldade para se identificar. Considerando que, segundo o IBGE, 

pretos e pardos constituem o grupo de negros, 79,3% dos jovens que responderam ao 

questionário se consideram como negros. Este percentual está de acordo com os dados 

do IBGE de 2010, que estimou um total de aproximadamente 70% de habitantes 

autodeclarados negros no bairro Taquara II. 

 
Outra pergunta abordada no questionário foi sobre algo no corpo ou na aparência que 

eles não gostavam e o que era. Observamos que, a maioria, 44,4%, relatou não gostar 
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dos seus corpos, e os mudariam caso tivessem essa opção. O que é totalmente 

compreensível, mas extremamente preocupante, pois, 

 
Se a pessoa acumula na sua memória as referências positivas do seu povo, é 
natural que venha à tona o sentimento de pertencimento como reforço à sua 
identidade racial. O contrário é fácil de acontecer, se alimenta uma memória 
pouco construtiva para sua humanidade (ANDRADE, 2005, p.120). 

 
Dentre as respostas recorrentes à questão das características do corpo negro destacamos: 

 
―Cabelo‖; ―Meu cabelo e meu nariz‖; ―Meu nariz‖; ―Minha cor‖. 

 

Vale ressaltar que esses respondentes se autodeclararam negros. Com isso, podemos 

concluir que ―construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que, 

historicamente, ensina aos negros, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso 

negar-se a si mesmo é um desafio enfrentado pelos negros e pelas negras brasileiros‖ 

(GOMES, 2005, p.43). Então é compreensível que estes sujeitos queiram modificar 

traços característicos da população negra. Porém, a questão da construção da identidade 

vai muito além da representação, pois está associado a sistemas de poder: 

 
É por meio da representação, assim compreendida, que a identidade e a 
diferença adquirem sentido. É por meio da representação que, por assim 
dizer, a identidade e a diferença passam a existir. Representar significa, neste 
caso, dizer: ―essa é a identidade‖, ―identidade é isso‖. É também por meio da 

representação que a identidade e a diferença se ligam a sistemas de poder. 
Quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a 
identidade. [...] Questionar a identidade e a diferença significa, nesse 
contexto, questionar os sistemas de representação que lhe dão suporte e 
sustentação (SILVA, 2000, p.91). 

 

Este dado vai ser confirmado também nas questões que apresentaremos em seguida, 

quando os estudantes foram questionados se já sofreram algum tipo de racismo. 

Obtivemos os seguintes percentuais: 58,7% afirmaram nunca ter sofrido nenhum tempo 

de preconceito e os outros 41,3% já sofreram. Quando os alunos foram perguntados que 

tipo de preconceito haviam sofrido, observamos que a maioria das respostas estavam 

ligadas a características raciais, com destaque para estas respostas: ―Meu cabelo é 

cacheado, e muito‖; ―Me chamaram de macaca pela minha cor‖; ―Pela cor: escravo‖; 

―Me chamaram de preta, cabelo de pico‖. 

 

Não podemos afirmar que as respostas apresentadas têm relação com fatos ocorridos em 

sala de aula. Porém, é comum os alunos se ofenderem utilizando questões raciais, e isso 

demonstra que a relação entre os sujeitos no ambiente escolar também contribui para a 

formação da identidade racial. Relendo tais falas – sobre como estes estudantes sofrem 
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com o preconceito devido ao seu corpo e a vontade muitas vezes de mudá-los – nos faz 

pensar que devemos reformular nossa prática escolar, para que estes sujeitos consigam 

construir sua identidade racial sem continuar sofrendo com estes processos 

discriminatórios, trabalhando como Gomes (2005) sugere, ou seja, levando em 

consideração a corporeidade e a estética, pois estas contribuem para a formação da 

identidade racial desses sujeitos. 

 
Concordamos com Gomes (2005, p. 107) ao afirmar que 

 
Como na cultura racista brasileira já é comum relacionar pessoas negras a 
coisas negativas, tais definições tendem a consolidar a discriminação, 
podendo provocar situações muito desagradáveis para as alunas e alunos 
negros (as). Não podemos desconsiderar que esta polaridade relacional (do 
branco com o bem e/ou o bom, e do negro com o mal e/ou ruim) tende a 
reforçar as representações sociais pejorativas e estigmatizantes no que tange 
aos conceitos e concepções relativos aos negros e negras, na linguagem 
popular, nas expressões da grande imprensa e até nas falas de educadores e 
educadoras. 

 
Quando perguntados sobre os heróis ou heroínas que admiravam, as respostas 

chamaram a atenção, pois a maioria delas trazem personagens fictícios, como Homem-

Aranha, Deadpool, Batman, Homem de Ferro entre outros, apesar de alguns citarem 

seus familiares. Através deste conjunto de personagens – que são interpretados por 

atores brancos –, podemos observar o que Silva (2000) diz a respeito da representação: 

os sujeitos que têm o poder de representar terão o poder de definir e determinar a 

identidade, fazendo com que a mesma ganhe sentido. A grande mídia reforça esse 

argumento ao criar todo um conjunto de personagens que representam a parcela branca 

dominante da população, contando a história hegemônica e embranquecendo 

personagens históricos negros. 

 

Verificamos o mesmo problema quando se trata do ensino da História nas escolas, 

contada e protagonizada de forma hegemônica pelos povos brancos europeus, o que 

acaba por não contribuir para criação de significados e representações positivas e, 

consequentemente, prejudica a construção da identidade racial e nacional destes jovens 

negros que não se reconhecem nos livros. 

 
No entanto, algumas respostas se diferem das demais: ―Lanterna Verde, porque ele é o 

único herói negro‖; ―Thais Araújo e Mc Ludmilla‖; ―Zumbi dos Palmares‖; ―Tem 

pessoas que são negras e não liga para o que falam e se orgulham do que é‖. 
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Essas respostas nos fazem questionar o quanto à representatividade é importante para a 

construção da identidade racial negra. De acordo com Silva (2000) a identidade está 

ligada à representação, pois é por meio dela que a identidade ganha sentido. Também é 

através da representação que a identidade se atrela ao sistema de poder, pois quem tem 

o poder de representar detém também o poder de definir e determinar a identidade. Por 

isso é tão importante que a escola seja um local onde as diversidades se encontrem 

representadas para que as crianças e adolescentes consigam construir suas identidades. 

De acordo com Silva (2000, p.92), ―A pedagogia e o currículo deveriam ser capazes de 

oferecer oportunidades para que as crianças e os/as jovens desenvolvessem capacidades 

de crítica e questionamento dos sistemas e das formas dominantes de representação da 

identidade e da diferença‖. 

 
Por isso defendemos que é preciso criar uma rede com todos os agentes escolares para 

contribuir na construção de identidades raciais de forma crítica e reflexiva sempre 

repensando tais questões. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Não queremos defender uma homogeneização racial, mas sim a igualdade na 

heterogeneidade em que, independentemente da cor, todos tenham oportunidades 

efetivamente iguais no âmbito social, político, econômico e cultural. Para tanto, há de se 

considerar que a população negra necessita de reparação pelos anos de negligência. 

Tratar os diferentes como iguais não basta, é preciso que os diferentes sejam tratados de 

forma distinta para que alcancemos a equidade. E para isso, é preciso que a escola 

assuma seu papel de protagonista neste processo. 

 
Além de expor quão importante é a questão racial para a vida de cada cidadão, 

independente da raça que pertença, também fez-se necessário (re) apresentar a história 

africana e afro-brasileira, que há muito vem sendo produzida e discutida, mas pouco 

tem sido efetivada na escola. Destacamos que, apesar do trabalho com a questão racial 

estar elencado no currículo da educação básica – especialmente, por meio das 

disciplinas de história, artes e literatura – todo o corpo escolar deve se envolver na 

abordagem sobre a diferença, diversidade e identidade, garantindo assim uma formação 

completa para os estudantes. 
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Para isso é preciso formar profissionais capacitados, mudar valores e alterar as 

memórias coletivas, além da clara necessidade de se investir em desenvolvimento de 

práticas pedagógicas e de políticas públicas de ação afirmativa; práticas que valorizem a 

diferença sociorracial e auxiliem os alunos a se afirmarem racialmente, já que o que se 

busca é a igualdade na diferença; ações governamentais que garantam oportunidades 

iguais a todas as pessoas, tais como cotas raciais nas universidades etc. Assim, é 

evidente que muito já foi alcançado, mas ainda existe um longo caminho a ser 

percorrido. 

 
Pudemos constatar que os estudantes tentaram mascarar sua cor e, consequentemente, 

sua identidade racial, como reflexo da nossa sociedade, devido à falta de 

representatividade positiva da população negra. Observamos também que, devido às 

queixas de preconceitos sofridos por esses sujeitos e por presenciar situações de insulto 

entre os estudantes, o ambiente escolar ainda é muito hostil com as diversidades, como 

observamos no documento de Orientações e Ações para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais: 

 
Diversos estudos comprovam que, no ambiente escolar, tanto em escolas 
públicas quanto em particulares, a temática racial tende a aparecer como um 
elemento para interiorização daquele(a) aluno(a) identificado(a) como 
negro(a). Codinomes pejorativos, algumas vezes escamoteados de carinhosos 
ou jocosos, que identificam alunos(as) negros(as), sinalizam que, também na 
vida escolar, as crianças negras estão ainda sob jugo de práticas racistas e 
discriminatórias (BRASIL, 2006, pg. 20). 

 
Com isso, pudemos perceber que a escola ainda não preencheu esta lacuna que os anos 

de inferiorização da população negra deixaram, não assumindo seu papel protagonista 

na formação destes sujeitos. Por isso, reiteramos que 

 
A questão do racismo deve ser apresentada à comunidade escolar de forma 
que sejam permanentemente repensados os paradigmas, em especial os 
eurocêntricos, com que fomos educados. Não nascemos racistas, mas nos 
tornarmos devido a um histórico processo de negação da identidade e de 
―coisificação‖ dos povos africanos (BRASIL, 2006, pg. 56). 

 
Consideramos importante ainda modificar o imaginário, os valores e as memórias 

coletivas da população, para que a parcela negra construa e assuma sua identidade racial 

positivamente. Esta é uma importante forma de trabalho, pois, como observado nos 

relatos dos estudantes negros, muitos deles já sofreram preconceito devido a seus corpos 

negros. Então por que não assumimos o papel de trabalhar com este assunto? Segundo 
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Gomes (2006), seria uma maneira de entender a questão racial, a diversidade, a 

ancestralidade e os processos de opressão. 

 
Diante da extensão do tema, assumimos que este trabalho foi apenas um pequeno passo. 

Neste sentido, não foi possível abranger todas as questões e sanar todas as dúvidas 

referentes ao tema. Por outro lado, temos a convicção de que concluímos apenas a 

primeira etapa de uma extensa tarefa de incentivo à construção da identidade racial dos 

nossos adolescentes negros, e que ainda há muito terreno a ser explorado. Desejamos 

assim, dar continuidade às pesquisas, contemplando questionamentos mais específicos 

numa próxima oportunidade. 
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CAXAMBU DE ANDORINHA:  

RESGATANDO A CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM JERÔNIMO MONTEIRO. 
1 

 

Jacyara Conceição Rosa Mardgan 
2 

Josandra de Oliveira Rosa Rupf
3 

 

Resumo: O presente artigo tem por objetivo analisar a tradição cultural de matriz afro-
brasileira Caxambu, a partir das narrativas do grupo ―Andorinha‖, localizado no município de 
Jerônimo Monteiro – ES. A pesquisa faz parte dos estudos iniciados em 2015, no programa de 
Pós Graduação em Arte - PPGA /UFES, e busca refletir o papel da tradição na formação 
recente do grupo ―Andorinha‖. Liderado por mestre Sebastião Azevedo dos Santos, o grupo 
fundamenta-se no desejo de resgatar a cultura popular na região, onde o caxambu configura-se 
como ponte para um mundo sensível que promove, para além da resistência cultural, o prazer 
social. Ao dialogarmos as narrativas dos brincantes e os referenciais teóricos que abordam o 
caxambu como patrimônio imaterial brasileiro, é possível reconhecer o importante papel dessa 
tradição no movimento de valorização e reconstrução das representações socioculturais, a 
partir da manutenção e (re)afirmação da memória, da identidade e da etnicidade dos grupos. 
 

 

Palavras-chave: Caxambu; Cultura; Etnicidade; Patrimônio. 
 

Resumen: Este artículo tiene como objetivo analizar la tradición cultural de la matriz 
brasileña Caxambu africano, del grupo de narrativas "Andorinha", que se encuentra en la 
ciudad de Jerônimo Monteiro - ES. La investigación forma parte de los estudios iniciados en 
2015 graduado en el programa de Arte - PPGA / UFES, y trata de reflejar el papel de la 
tradición en la reciente formación del grupo "Andorinha". Dirigido por el maestro Sebastião 
Azevedo dos Santos, el grupo se basa en el deseo de rescatar la cultura popular en la región, 
donde el Caxambu se configura como un puente hacia un mundo sensible que promueve, 
además de la resistencia cultural, el placer social. Cuando dialogarmos las narrativas de los 
jugadores y los marcos teóricos que abordan el Caxambu como patrimonio inmaterial de 
Brasil, es posible reconocer el importante papel de esta tradición en el movimiento de 
recuperación y reconstrucción de las representaciones socio-culturales del mantenimiento y la 
(re) afirmación de la memoria, identidad y grupos étnicos. 
 

Palabras clave: Caxambu; Cultura; Etnicidad; Herencia. 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

―Pai, Filho e Espírito Santo/ Nas horas de Deus, amém!‖. 
4 

 
 

 
1 O presente artigo é um dos produtos das ações realizadas pelo Programa de Pesquisa e Extensão ―Jongos e

  

Caxambus: memórias de mestres e patrimônio cultural afro-brasileiro‖ (ProExt/UFES- anos 2016-2017), do qual, 
as autoras são colaboradoras do referido Programa.  

2 Mestranda em Arte, linha de pesquisa ―Nexos entre Arte, espaço e Pensamento‖ - PPGA-UFES, Alegre/ES, 
Brasil, jacyara.mardgan@ifes.edu.br.  
3 Professora e Advogada especialista em politicas publicas de gênero e raça – email: 
josandra_rupf@hotmail.com e currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1570015379425645. 

mailto:jacyara.mardgan@ifes.edu.br
mailto:josandra_rupf@hotmail.com
https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=D93CAFC6DF578A3FE85B930B9453C538
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O momento de louvação é iniciado. Um respeitoso silêncio paira no ar como forma de entrega 

espiritual, cortado apenas pela voz do mestre que, ao se dirigir a roda em sinal de respeito aos 

ancestrais e as entidades presentes, entrega os pedidos em formato de louvor e oração. Aê, Aê, 

Aê! Um encontro vocálico como forma de lamento é entoado diante dos tambores, que 

deitados em frente a roda, aguardam o primeiro verso de jongo da noite para serem tocados. A 

mão de leve toca o couro do tambor em reverência, uma benzeção dá lugar a ressonância 

vocal. Ao ser anunciado em verso, o jongo é repetido pelos brincantes que em círculo trocam 

olhares e se movimentam lentamente a espera da batida ritmada dos tambores. Marcando o 

compasso da dança, os tambores se manifestam em batidas fortes e cadenciadas, 

acompanhados de palmas e giros que se intensificam em um frenesi de emoção compondo a 

dança do caxambu. Assim se inicia os encontros do grupo caxambu de Andorinha. 

 

Localizado na região rural de Andorinha, pertencente ao município de Jerônimo Monteiro, 

distante aproximadamente 6 km do centro da cidade, o grupo de história recente é formado 

por 40 integrantes das mais variadas idades entre 07 a 80 anos, moradores do entorno e de 

regiões vizinhas como o município de Cachoeiro de Itapemirim e Alegre. Tem na figura do 

mestre caxambuzeiro Sebastião Azevedo dos Santos o alicerce formador e grande 

incentivador da prática do caxambu na região. 

 

Registrado como Associação Cultural ligada a arte e cultura, CNPJ ativo nº 18.004.149/0001-

04, o grupo de Andorinha se identifica como grupo de tradição cultural, dissociado dos 

elementos espirituais ligados as religiões de matriz africana, que no passado fizeram parte da 

tradição caxambuzeira. Porém, possui uma ligação estreita com os elementos míticos das 

matrizes africanas, uma vez que todos os integrantes do grupo são frequentadores da casa de 

oração Imaculada Conceição, centro religioso de matriz afro-brasileira, de designação 

umbandista, no qual o mestre Sebastião é o líder espiritual
5
. 

 
O grupo se reúne quinzenalmente na casa de oração Imaculada Conceição em Andorinha, em 

um espaço construído especialmente para a prática da dança, firmando o sentido de coesão e 

fortalecimento da tradição, além de fazerem participações externas quando convidados. Como 

marco festivo o grupo considera as datas das festas dos padroeiros da casa religiosa, 

identificados como: 13 de junho - dia de Santo Antônio; 21 de janeiro - dia de São Sebastião e 
 
 

 
4 O texto pertence a um jongo de louvação, utilizado pelo grupo de caxambu de Andorinha para abrir os 
trabalhos de apresentação. 
5 O tema da religiosidade não será tratado neste artigo, visto que o foco principal da pesquisa trata-se da tradição. 
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08 de dezembro - dia de Nossa Senhora da Conceição. Nessas datas a casa fica em festa e o 

caxambu se apresenta em sua formação de gala com todos os integrantes, formando uma 

grande roda, com convidados, festa religiosa e profana. Fora das datas comemorativas, o 

grupo se reúne para ensaios, e pelo puro prazer da dança. 

 

O grupo caxambu de Andorinha, guiado pelo mestre Sebastiãozão, como é conhecido por 

todos, tem características peculiares e surge da necessidade do caxambu de ser tocado. De 

formação recente iniciada em 2009, o grupo apresenta como mito de origem, a vontade do 

mestre em fazer um caxambu, 

 
Desde criança eu via caxambu. É! Eu cunheci caxambu quando eu era criança. Eles 
tocavam lá na saída pro Alegre e em Boa Sorte, tinha um homi que fazia caxambu 
no dia de Santana. Um dia eu vi aquilo e falei assim: ―Eu vô fazê um trem desse‖. Aí 

Messias e Zengo aparece com a ideia. Pedimo licença pra entidade e fazemos o 
caxambu aqui. Porque caxambu é caxambu, é dança, é alegria (...) por isso que nós 
faz o caxambu aqui pra todo mundo vê. (Depoimento do Mestre de Caxambu de 

Andorinha Sebastiãozão)6. 
 
 
 

O caxambu
7
, identificado como uma dança de origem afro-brasileira, proveniente das 

relações vividas na senzala a partir das matrizes culturais africanas, trazidas pelos povos bantu 

para a região do sudeste brasileiro, tem sua dinâmica a partir do acompanhamento ritmado dos 

tambores e de cantigas improvisadas em versos curtos de caráter enigmático, metafórico e de 

divertimento denominada jongos, que ao serem tirados por um cantador jongueiro, são 

respondidos em uníssono pelo coro que, em roda, giram ao redor dos tambores. 

 
 
Praticada no Brasil há mais de dois séculos, pelas comunidades negras localizadas 

principalmente nas regiões do interior dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro 

e Espírito Santo, a tradição do caxambu teve seu despertar através das ações de luta e 

resistência das comunidades jongueiras do Rio de Janeiro, que em um processo de 

reavivamento e salvaguarda, iniciado em 1996, com apoio da Universidade Federal 

Fluminense, passaram a reivindicar o reconhecimento da tradição como um bem cultural junto 

ao Estado. Esse se concretiza no ano de 2005, através do reconhecimento da tradição 
 
 
6O relato do mestre de caxambu Sebastiãozão sobre a origem do grupo, segue em uma escrita que registra 
exatamente o depoimento do mestre, em seu falar cotidiano, respeitando a identidade do grupo em suas nuances 
linguísticas.  
7 Variações de terminologia são encontradas nas pesquisas que abordam a temática. Observa -se que de acordo 
com a região, as nomenclaturas se alteram sofrendo variações. Para efeito de melhor aproximação com o grupo 
estudado, o artigo priorizará o termo caxambu, terminologia que marca a ação da dança na região sul do estado 
do Espírito Santo.
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denominada ―Jongo do Sudeste‖ como um bem cultural do patrimônio imaterial brasileiro, 

tendo o registro de sua história contado no livro das Expressões do IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Seu reconhecimento faz parte do movimento de 

resistência cultural e de luta nas ações de tradição afro-brasileiras como elemento demarcador 

de identidade social negra. 

 
 

A denominação da dança de tradição cultural afro-brasileira estabelecida pelo IPHAN como 

―jongo‖ tem sido debatida por diferentes pesquisadores que abordam o tema. Nas pautas do 

debate como elemento questionador está a nomeclatura da tradição. O inventário apresentado 

para registro do bem como patrimônio cultural, apresenta o termo ―Jongo do Sudeste‖, como 

forma de expressão que integra percussão de tambor, dança coletiva e prática de magia e que 

a partir de características analíticas pode ser reconhecido como jongo, tambu, caxambu, 

tambor e batuque. Porém alguns estudiosos acreditam que os termos designam características 

diferentes, a exemplo a pesquisa de LOPES(2003) sugere que o termo jongo faça referencia 

aos versos que ora são apresentados na dinâmica da dança; já o termo caxambu designa o 

nome do tambor de maior tamanho, originário na África e utilizado nas rodas de dança. Hebe 

MATTOS, (2007, p. 72) por sua vez observa que no século XIX autoridades costumavam 

denominar o jongo como batuque associado ao ritmo tocado pelas comunidades negras. Para 

PACHECO (2007, p.15) a tradição sofre uma variação na nomeclatura entre os termos jongo, 

caxambu e tambo, porém, todos são utilizados para designar o mesmo fim, a dança e o gênero 

poético que a ela é associado. 

 
 

Ao entrarmos na roda do grupo de caxambu de Andorinha, notamos uma apropriação do 

termo caxambu para designar a prática em sua totalidade, e essa identificação se expressa na 

forma com que o grupo se identifica ―Caxambu de Andorinha‖. Para os integrantes de 

Andorinha, o termo jongo é utilizado para designar os versos cantados, que ora são 

reconhecidos também por pontos, que como dizem seus brincantes, são jogados na roda para 

alegria do caxambuzeiro. 

 
 
2. A TRADIÇÃO DO CAXAMBU 
 

 

Enquanto patrimônio cultural brasileiro, o caxambu surge no cenário contemporâneo, como 

marca simbólico cultural de luta, ferramenta no fortalecimento da ressignificação de direitos e 
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construção dos laços identitários dos afro-brasileiros a partir da tradição e memória coletiva 

do povo negro. (MATTOS, 2009, p.22) 

 
 

Durante muito tempo o termo tradição foi entendido como transmissão de conhecimento 

passado por gerações. Paul Oliver, no verbete ―Tradição e transmissão‖ da Encyclopedia of 

vernacular architecture, classifica tradição como ―aspectos do comportamento, dos costumes, 

do ritual ou do uso de artefatos que foram herdados das gerações anteriores‖, onde através de 

um caráter conservador do termo, percebe-se o uso da repetição de um passado, centrado 

especificamente em sua dimensão cristalizadora. No entanto, a ligação do passado e do 

presente que a tradição propõe nos estudos a partir da modernidade se estrutura em um 

entendimento complexo do termo, ligado sobre tudo aos estudos da antropologia que entende 

a tradição como uma dimensão plástica, ligada a fluidez da cultura. 

 
 

Ao entender que o sistema cultural se faz fluido, em contínuo processo de modificação, todos 

os sistemas de transmissão cultural ligado a tradição, necessariamente precisam acompanhar a 

dinâmica moderna da mudança. A lógica cultural do mundo moderno passa a ser a 

ressignificação de valores e modelos culturais, reconfigurados a partir das relações 

estabelecidas com o tempo, em suas três dimensões: passado, presente e futuro. 

 

Neste sentido o grupo compõe o caxambu a partir da dinâmica relação entre passado e 

presente, tendo como ponto de partida o resgate de uma tradição que no passado se fazia 

presente, e segundo os relatos orais dos brincantes, já não se apresentava mais na região de 

Jerônimo Monteiro, “Antigamente se via caxambu pra tudo quanto é lado, nas bandas da 

roseira, im agora não se vê mais.”
8 

 
O mestre, ao relacionar a prática do caxambu com a cultura afro-brasileira de valor histórico, 

define a tradição como uma ―marca simbólica‖, estabelecendo uma conexão direta entre o 

passado e o presente no percurso da memória, que de acordo com os estudos de Pollak 

(1992), pode ser entendida como um fenômeno social construído coletivamente e sujeito a 

adaptações e transformações constantes, a partir dos acontecimentos vividos, das pessoas e 

dos lugares instituídos ao grupo, constituindo-se elemento vital no estabelecimento dos laços 

afetivos entre o grupo. 
 
 
 
 
8 Relato do mestre Sebastião, registrado em áudio no dia 20/01/2016.
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Halbwaschs importante pesquisador dos estudos da memória, comunga com a ideia de que o 

presente desencadeia o curso da memória ao afirmar que “[...] a lembrança é em larga 

medida uma reconstrução do passado com a ajuda dos dados emprestados do presente” 

(HALBWASCHS 2006, p. 72). E neste contexto, a partir das lembranças do passado é 

possível ressignificar a prática do caxambu no presente. 

 
 

Assim, encontramos nos relatos e na observação das narrativas dos participantes do grupo 

caxambu de Andorinha, a necessidade de manter a tradição como instrumento de luta das 

comunidades de matrizes africanas para superar todas as formas de preconceito e 

discriminação, mantendo para isso a memória viva de sua tradição como patrimônio cultural 

brasileiro. “Caxambu é tradição do povo escravo, e é por isso que nós fazemo o caxambu 

aqui, que é cultura que não pode esquecer”
9 

 
Mais que uma tradição, o grupo de Andorinha, que se identifica como uma família formada 

por amigos, vê no movimento do caxambu como um refúgio cultural. Para os integrantes do 

grupo, brincar o caxambu significa por instantes, esquecer a labuta diária e os desafios do dia-

a-dia, onde através da dança a tristeza da lugar ao sorriso. Causos são contados, diversão se 

faz presente e a alegria impera no ambiente. O caxambu se torna um momento de celebração 

da cultura e da vida. 

 

Assim, a relação de pertencimento do grupo de Andorinha com o caxambu, ultrapassa as 

questões hereditárias, identificadas em outros grupos de tradição familiar caxambuzeira 

localizados no sul do estado do Espírito Santo, como os casos dos grupos de ―Caxambu do 

Horizonte‖ ligado a família do mestre Antônio Raimundo da Silva, localizado no município 

de Alegre, e o grupo de ―Caxambu Alegria de Viver‖ ligado a família da mestre Canuta 

Caetano, localizado no município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

O grupo de Andorinha se liga diretamente com os mecanismos do processo de identidade que 

situa o lugar e as pessoas que habitam o espaço da casa de oração e o próprio caxambu, assim 

como a memória de alguns brincantes que fazem relação com o tempo vivido e a tradição, e se 

posicionam a partir de coordenadas que direcionam o caminho existenc ial do grupo; como 
 
é possível observar no relato de Manuel Raimundo da Silva, conhecido como Messias, único 

remanescente de família caxambuzeira. 
 

 
9 Idem 6. 
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―Eu saí da fazenda do Horizonte desde os 13 anos, pra trabalhar ajudando a tirar 

leite em Jerônimo, e lá eu me casei e criei meus filho. Sempre gostei de caxambu. 
Depois que meu irmão decidiu cria o caxambu, eu ia lá na fazenda ajuda a canta, ia 
de cavalo, dá uns 20 km no lombo do animal. Eu gostara de ir e levava o Zengo 
comigo. Lá nós cantava, brincava e tudo, mais ai fui ficando velho, e fico difícil pra 
ir. Era longe. Então eu falei com o Sebastião pra gente montar um caxambu pra nós. 
Ele falou que se eu organizasse tudinho, eu podia fazer, então nós convidamos o 
pessoal, ensaiamos, mandamo fazer o nossos tambo. Quem fez foi um vizinho aqui, 
nós explicamos a ele o que agente quiria e ele pego e fez, mais ai ele fez esse ai ô, 
que pra carrega precisa pra mais de 6 home. Nós começamo com esse, mais não dá 
pra carregar, ai eu falei pro Zendo e pro Sebatião, deixa que nós mesmo vamo fazer 
o nosso tambô. Ai nós se embrenhamos na mata, e achamo uns pau ocado e fizemo 
esses outro que você viu ai. Tem que ser madeira de angico amarelo, que ela não 
pesa não. Ensaiamo no terreiro ai fomo crescendo e hoje é isso ai que você vê. Nós 
temos mais três tambo la na cidade, na casa do Sebastião, porque quando agente sai 
pra apresenta, agente pega aqueles que tão lá, que ai fica mais fácil. Sebastião toma 

conta e organiza tudo.10 

 

 

O caxambu se apresenta como elemento constituinte de memória, pois registra-se como meio 

enraizador da tradição cultural na região. Assim a casa de oração, local estabelecido para a 

manutenção da memória do grupo, bem como a prática ativa dessa memória, enquanto 

produtora das ações do caxambu, se faz repleta de significados, a partir do olhar dos 

brincantes que ali se encontram, compondo-se de forma peculiar em uma demarcação cultural 

própria. Ao manter vivo o caxambu, sentidos morais, sociais e de tradição comunitária 

afloraram-se em um estado de pertencimento. 

 
 

Ao discorrer sobre as questões de ―Lugar‖, Marc Augé (Apud MOCCELIM, 2009) apresenta os 

lugares tradicionais como lugares antropológicos: 

 
 

―Reservamos o termo „lugar antropológico‟ àquela construção concreta e 

simbólica do espaço que não poderia dar conta, somente por ela, das 
vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual se referem todos 
aqueles a quem ela designa um lugar, por mais humilde e modesto que seja. 
(...) Esses lugares têm pelo menos três características comuns. Eles se 
pretendem (pretendem-nos) identitários, relacionais e históricos. O projeto da 
casa, as regras de residência, os guardiões da aldeia, os altares, as praças 
públicas, o recorte das terras correspondem para cada um a um conjunto de 
possibilidades, prescrições e proibições cujo conteúdo é, ao mesmo tempo, 
espacial e social. Nascer é nascer num lugar, ser designado à residência.‖ 

(Augé 1994, apud MOCELLIM, 2009 p.80) 
 
 

Analisando o espaço do caxambu no grupo de Andorinha, é possível reconhecer o que o autor 

Augé caracteriza como elemento do ―Lugar Antropológico‖, seu sentido identitário. 
 

 
10 Entrevista concedida, através de gravação de áudio no dia 20/01/2016.
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Carregado de sentido simbólico, o espaço é envolto de relações sociais que se 

interrelacionam, na construção da identidade do grupo, fortalecendo os costumes da 

comunidade. 

 
 
Ao entender o lugar, como um espaço carregado de afetividade, o sentimento de pertença se 

aflora na interação e na vivência social, demarcando sua existência e perpetuando a 

construção do espaço simbólico. A partir dos relatos dos brincantes do grupo de Andorinha, 

percebemos o caxambu se perpetuando nesse espaço de convivência onde os integrantes do 

grupo de Andorinha, vivenciam uma espécie de apropriação afetiva em que o caxambu se 

estabelece como um bem cultural, no sentido literal da palavra. A prática da dança faz bem 

aos sentidos, ao corpo, e se estabelece como elo social do grupo “eu danço porque eu gosto 

de estar com o grupo, me sinto bem”
11

. 

 

Entender a tradição do caxambu como processo de pertencimento social é agregar valor 

identitário ao grupo no qual ele pertence, legitimando seu saber e agregando valor ao 

patrimônio não mais como um produto fim, mas, como um processo contínuo de existência. 

Enquanto tradição cultural o grupo de Andorinha busca perpetuar a história do caxambu, em 

sua dimensão viva e imaterial, através da manutenção de sua memória, reconfiguração de seu 

fazer, adaptando-se ao aqui e ao agora nas discussões que regem a salvaguarda do patrimônio 

cultural brasileiro. 

 
 
 
 

3. CAXAMBU: VALORIZAÇÃO E RESISTÊNCIA 
 

 

Na segunda metade da década de 1980, inicia-se no Brasil um período marcado por 

preocupações sócio-políticas nas esferas da saúde, educação, habitação e cultura, onde 

propostas identificadas como ações afirmativas de inclusão social, cultural e de resistência, 

dentre outras nomenclaturas, passaram a fazer parte das pautas de atuação governamental. 

Nesse contexto, destacam-se o significativo olhar destinado as expressões culturais de 

tradição oral, identificadas como cultura tradicional e cultura popular. (IKEDA, 2013, p. 179) 

Em 1988, os artigos 215 e 216 da Constituição Federal do Brasil, apresentaram em seu texto, 

garantias ―teóricas‖ de direitos culturais e dever do Estado, no que tange ao apoio e incentivo  
 

 
11 Idem 6. 
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a valorização das manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras. É no bojo 

dessas discussões que o caxambu se apresenta. 

 
 

Como já abordado no texto, o papel dos jongueiros da cidade do Rio de Janeiro e da 

Universidade Federal Fluminense, foram fundamentais para o processo de reconhecimento do 

caxambu como memória da cultura afro-brasileira e elemento de relevância para a sociedade. 

Assim, ações de valorização e auto-reconhecimento dessa tradição foram realizadas como o I 

Encontro de Jongueiros em 1996
12

, movimentos da Rede de Memória do jongo e do 

caxambu, que dentre outras ações buscava-se levantar as necessidades reais dos territórios 

jongueiros, bem como, estreitar os laços entre os grupos. Tais ações resultaram na 

reivindicação, solicitação e aprovação do registro do jongo e caxambu como Patrimônio 

Cultural, pelo conselho consultivo do IPHAN, em prol da construção de políticas públicas de 

salvaguarda dessa tradição. 

 
 

Em uma ação de auto-reconhecimento e valoração enquanto agentes produtores de cultura, os 

jongueiros apoiados a instituições de pesquisa passaram a projetar o fortalecimento da 

tradição, para além das fronteiras físicas da comunidade, reivindicando o reconhecimento e o 

apoio por parte do Estado, como garantia de espaço nas atividades culturais ora dispensadas 

apenas a cultura dita de ―elite‖, assim como melhores condições e direitos sociais para a 

sobrevivência dos grupos. 

 
 

A garantia de direitos na área cultural não é uma tarefa fácil, pois equivale a ultrapassar as 

barreiras do preconceito racial, social, religioso e político, que ainda impera na sociedade 

brasileira para com as tradições populares de matrizes africanas, uma realidade produzida pela 

história de desigualdades no país. A herança cultural de matrizes africanas vem tomando 

corpo e ganhando visibilidade nas esferas públicas através da luta de grupos culturais, do 

movimento negro e das comunidades tradicionais quilombolas. O caxambu alia-se a esse 

panorama e se apresenta como ferramenta de batalha contra a desigualdade social, como um 

instrumento de luta na manutenção e resistência da cultura afro-brasileira. 
 
 
 

 
12 Diante do falecimento de Dª Sebastiana II, mantedora da tradição do Caxambu no interior Fluminense, os 
jongueiros de Santo Antônio de Pádua e de Miracema e o Prof. Hélio Machado de Castro (UFF) realizaram no 
ano de 1996 o I Encontro de Jongueiros em Campelo, distrito de Santo Antônio de Pádua/RJ. O Encontro foi 
realizado como um projeto de Extensão da Universidade Federal Fluminense e contou apenas com recursos 
comunitários e pequenas doações. fonte http://www.pontaojongo.uff.br/ponto -de-memoria.
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4. NO ESPÍRITO SANTO TEM CAXAMBU 
 

 

O percurso da valorização do caxambu no estado do Espírito Santo, região onde o grupo de 

caxambu de Andorinha se localiza, segue o mesmo fluxo das discussões aventadas no Rio de 

Janeiro, pois, a participação da Universidade Federal do Espírito Santo torna-se um divisor de 

águas no panorama das comunidades tradicionais de matriz africana, que se afiguravam 

durante muito tempo como elementos invisíveis socialmente e politicamente em todo o 

estado. Desta forma, ações mediadoras de núcleos de estudos, programas e projetos de 

extensão
13

 foram propostas com o objetivo de mapear, investigar e levantar demanda na 

busca pelo reconhecimento social e a valorização das comunidades tradicionais afro-

brasileiras no estado do Espírito Santo, também reconhecidas como territórios jongueiros. 

 
 
A parceria entre a universidade e as comunidades jongueiras proporcionaram momentos de 

fortalecimento e reavivamento do jongo e caxambu no estado. Com o desenvolvimento dos 

programas de extensão e das atividades de oficinas, foi possível a realização de Encontros 

Estaduais de jongueiros
14

, que promoveram uma maior interação entre os grupos, 

intermediando contatos entre os extremos do estado de norte ao sul, assim como, resultaram 

na entrega dos certificados de titulação de Patrimônio Cultural Brasileiro pela 
 

 
13 A Universidade Federal do Espírito Santo vem desenvolvendo programas de extensão voltados para o cultura 
do jongo no estado, tais como os Programas de extensão PROEXT 2011– MEC/UFES ―Territórios e 

territorialidades rurais e urbanas: processos organizativos, memórias e patrimônio cultural afro -brasileiro nas 
comunidades jongueiras do Espírito Santo‖ e PROEXT 2012– MEC/UFES ―JONGOS E CAXAMBUS: culturas 

afro-brasileiras no Espírito Santo‖, ambos coordenados pelo antropólogo Osvaldo Martins de Oliveira
  

(PPGCS/DCSO/UFES), e desenvolvidos de forma coletiva e interdisciplinar, com profissionais das áreas de 
Antropologia/Ciências Sociais, de Artes e de Educação, tendo como foco atividades de extensão etnográfica de   

24 agrupamentos jongueiros, com ações de mobilização comunitária e construção de políticas públicas voltadas 
para a salvaguarda dos grupos de tradição cultural. Os programas possibilitaram a construção de um corredor 
cultural do jongo, estreitando o contato entre os grupos e permitindo assim uma maior interação de seus 

integrantes. Em 2016 a universidade lançou o Programa ProEXT 20016-2017, ―Jongos e Caxambus: memórias 

de mestres e patrimônio cultural afro-brasileiro‖, coordenado pela professora Dra Aissa Afonso Guimarães   
(PPGA/UFES). O programa supracitado surge como prerrogativa de mobilização e assessoramento dos grupos 
de jongos e caxambus das cidades do interior do estado, dando continuidade as demandas dos projetos Proext -
UFES iniciados nos anos de 2012 e 2013, vinculados ao Núcleo de Estudos Afro -Brasileiros da UFES que 
iniciaram o processo de resgate, memória e políticas  de salvaguarda das comunidades jongueiras como 
patrimônio imaterial brasileiro. 
 
14 Foram realizados dois Encontros Estaduais de Jongos e Caxambus no estado no ano de 2012, que contaram 
com a participação de 17 comunidades jongueiras. Estes eventos constam como marco do movimento de 
reconhecimento e salvaguarda do Jongo/Caxambu capixaba e contaram com ações de mobilização e 
fortalecimento das comunitárias, envolvendo atividades de organização oficinas, visitas de campo e coleta de 
dados. Durante o evento, entre várias ações, os mestres jongueiros redigiram uma Carta de Propostas e 
reivindicações de políticas públicas para a salvaguarda dos grupos de Jongos e Caxambus do Espírito Santo. 
(MOURA JUNIOR, 2013)
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superintendência regional do IPHAN a todos os 17 mestres jongueiros que estiveram 

presentes nos encontros. 

 
 

É valido destacar que, ao iniciar os trabalhos de reconhecimento do jongo/caxambu como 

patrimônio cultural, o IPHAN juntamente com o Pontão do Jongo, havia identificado apenas 

um grupo de Jongo/Caxambu na região do Estado do Espírito Santo, e através do trabalho que 

a universidade – UFES vem desenvolvendo em prol da visibilidade e da inserção social e 

cultural das comunidades tradicionais de matrizes africanas, o cenário já se mostra 

completamente alterado, como relata a pesquisadora Aissa Guimarães: 
 

―Atualmente, através do Programa de Extensão ―Jongos e Caxambus: culturas afro-
brasileiras no Espírito Santo‖, vinte e quatro (24) grupos jongueiros/caxambuzeiros 

receberam visitas e se tornaram conhecidos no ES por meio do referido Programa. O 
estado do Espírito Santo é, em toda região sudeste, aquele que abriga o maior 
número de comunidades jongueiras, embora a maioria delas, assim como uma 
comunidade em Minas Gerais, na ocasião do registro realizado pelo IPHAN, não 
havia sido identificada, possivelmente devido à invisibilidade social historicamente 
estabelecida a esses agrupamentos e a outros fatores que interferem na manutenção 
desta prática em lugares distintos.‖ (GUIMARÃES, 2014, p.3) 

 
 
Assim, o Jongo/Caxambu no Espírito Santo, reverberando a visibilidade proposta pelas ações 

de valorização e salvaguarda iniciadas pela universidade, assume espaços nunca antes 

ocupados, adentrando as escolas, comunidades, centros culturais, associações, se fazendo 

presente em eventos públicos e particulares, ousando ultrapassar os limites de seu território 

simbólico. 

 
 

Contudo, não podemos dizer que as dificuldades de manutenção, salvaguarda e existência dos 

grupos acabaram. Estes continuam enfrentando problemas como falta de espaço para 

realização dos ensaios, transporte para participação em eventos, manutenção de instrumentos, 

indumentárias, etc., porém, como parte integrante do processo de redemocratização das 

políticas públicas no âmbito da cultura, as comunidades jongueiras agora não mais caminham 

só. Com os Encontros Estaduais de jongos e caxambus, grupos de norte a sul encurtaram 

distâncias saindo do anonimato, e hoje de forma conjunta, suas vozes e anseios reverberam, 

passando a ecoar em uníssono por todo o Brasil. 

 
 
O grupo caxambu de Andorinha, também fez parte de todo o processo de reconhecimento do 

jongo e caxambu no estado do Espírito Santo, e esteve presente nas ações do Programa de 

Extensão ―Jongos e Caxambus: Culturas afro-brasileiras no Espírito Santo‖ proposto pela 
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universidade/UFES.
15

 Sobre sua participação, o grupo relata que muito dos benefícios 

conseguidos hoje, surgiram dos ensinamentos propostos nas oficinas dos encontros estaduais 

de jongos e caxambus. José Ronaldo Rangel Cardoso, conhecido como Zengo, e identificado 

como o articulador do grupo relata que através da participação nas oficinas, o grupo hoje 

possui uma Associação cultural registrada com de CNPJ ativo, bem como conseguiu 

participar do edital da secult em 2013 e 2015, sendo contemplado com prêmios que 

possibilitaram a ampliação do espaço onde hoje se realizam os encontros do grupo, além da 

aquisição de materiais, instrumentos e produção de vestuário com logo própria do grupo. 

 
 

Com esse relato, é possível perceber a partir de ações concretas de participação coletiva e 

trocas de experiências, oportunizados pelas oficinas e encontros estaduais de jongos e 

caxambus, os grupos passaram a alargar as possibilidades do fazer, exigindo maior 

visibilidade no processo cultural, e cobrando do poder público políticas culturais que 

garantam os direitos básicos da manutenção da tradição, como valorização, reconhecimento, 

salvaguarda e cidadania. 

 
 
5. A SALVAGUARDA, UMA LUTA 
 

 

No ano de 2000, foi criado o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial - PNPI
16

, que prevê 

em suas diretrizes ―a promoção da inclusão social e das melhorias das condições de vida de 

produtores e detentores do patrimônio cultural imaterial‖ (IPHAN,2000), como ação de 

salvaguarda, revelando uma significativa modificação na visão história de preservação, não 

destinando preocupação apenas ao fato cultural em si, como sempre fizera os bens tombados 

como patrimônio material. Essa iniciativa propõe um novo olhar sobre a cultura popular, 

valorizando os grupos tradicionais e seu saber oral, em geral transmitido nas relações 

comunitárias. 
 

 
15 Os representantes regionais dos grupos de caxambu, participaram da ―II Reunião de Avaliação da salvaguarda 
de Bens Registrados como Patrimônio Cultural do Brasil‖, organizada e promovida pelo IPHAN, ocorrida em 
Brasília de 08 a 11/11/2012, onde os mesmos entregaram ao órgão do governo a carta conhecida como‖ CARTA

  

DE  PROPOSTAS  DOS  GRUPOS  DE  JONGOS  E  CAXAMBUS  DO  ESPÍRITO  SANTO  PARA  A  
SALVAGUARDA DE SEU PATRIMÔNIO CULTURAL‖.(GUIMARAES,2014).  
16 O PNPI foi instituído pelo decreto de lei nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, em que viabiliza a identificação, 
reconhecimento, salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio. É um programa de apoio e 
fomento que busca estabelecer parcerias com instituições dos governos federal, e staduais e municipais, 
universidades, organizações não governamentais, agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à 
cultura e à pesquisa. Entre as atribuições do PNPI, está a elaboração de indicadores para acompanhamento e

  

avaliação de ações de valorização e salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/761/ acessado em 30 de junho de 2015 

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/761/
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Ao abordar a garantia de preservação do patrimônio imaterial, o pesquisador da UNESP 

Alberto Ikeda aprofunda-se na essência da salvaguarda e esclarece: 
 

[...] quando falamos em salvaguarda nesse sentido, de salvar, de guardar, de 
preservar e valorizar expressões e tradições, nós continuamos com o pensamento 
viciado que o ocidente, "branco", produziu e que continuamos duplicando até hoje. 
Mais do que salvar as expressões em si, é necessário guardar, ter carinho, guardar as 
pessoas e as comunidades que são portadoras desses saberes [...]Então, é preciso 
avançar. E, nesse aspecto, quando falamos em samba, Jongo, Candomblé, Umbanda 
e todas essas manifestações que reconhecidamente temos como herança de grupos 
afro-brasileiros, necessitamos lembrar, obrigatoriamente, que isso está ligado 
diretamente com o negro, com a população excluída da sociedade brasileira até hoje. 
A realidade é que essa é a população que sempre foi impedida de participar da 
construção dos destinos do País. Então ternos de lembrar, sim, junto com o Jongo e 
com as outras manifestações mencionadas, dos negros, da exclusão social, da 
pobreza, da falta de oportunidade de acesso à educação e ao trabalho. Devemos 
lembrar, ao mesmo tempo, da resistência política destes, da teimosia em dizer: 
"mesmo que eu não tenha condições, eu vou ser alegre, eu vou rir, eu vou dançar". 
Precisamos lembrar que isso é um processo de luta política e não somente arte e 
espetáculo, que colocamos no palco, com luzes e refletores, e que serve para 
produzirmos CDs, para serem vendidos nas lojas, para acesso das pessoas.‖ 

(IKEDA, 2004, p.1 apud ALCANTARA 2008, p. 69). 
 
 
 

Neste sentido, salvaguardar o patrimônio imaterial é antes de tudo salvaguardar os detentores 

desse patrimônio, aqueles que garantem em sua memória a manutenção viva desse saber. A 

Salvaguarda do patrimônio imaterial é entendida como garantias de direitos, que vão desde 

direitos sociais básicos aos direitos culturais. Esta representa não apenas apoio material, 

intelectual, físico e financeiro, no sentido de propiciar a sua transmissão e continuidade, mais 

também melhoria nas condições sociais que garantam sua existência como uma ação de 

futuro. 

 
 

Cabe aqui observar que preservar não implica em massificar, encubar e engessar as 

expressões culturais, mais em um processo de hibridização cultural
17

, a preservação significa 

possibilitar que ao contato com o mundo contemporâneo, as raízes da tradição possam 

dialogar com o presente, para que os jovens, se sentindo partícipes do processo, apropriem-se 

da tradição e em uma relação de pertencimento possam ressignificá-la. Neste sentido, o grupo 

de caxambu de Andorinha se alinha ao pensamento da visão de futuro, e se mostra 

inteiramente antenado com as ressignificações. Como exemplo, podemos observar a inclusão 

de novos instrumentos na roda. Além dos tambores, o grupo utiliza como instrumentos de 

animação do caxambu, um cavaquinho, dois pandeiros, uma casaca, e um triângulo. Ao ser 

indagado sobre a variedade de instrumentos na roda, o mestre relata “o caxambu ta aqui pra 
 

 
17 Ver Canclini 1988. 
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ser dançado, quem quiser tocar e sobe toca quarque instrumento, é só vim trazer que nós 

brinca”
18

. Desta forma, o grupo agrega cada vez mais, um número maior de participantes 

para a prática do caxambu, reafirmando a tradição e divulgando a cultura afro-brasileira. 
 
 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No caminhar da historia do povo brasileiro a manutenção da memória cultural das 

comunidades tradicionais de matrizes africanas tem se mantido com muita luta e resistência, 

buscando reivindicar o reconhecimento e o apoio por parte do Estado, a fim de garantia do 

acesso aos direitos culturais, com base nos princípios estabelecidos pelo advento da 

Constituição Federal, ao considerar o direito cultural como um direito indispensável para a 

dignidade da pessoa humana e para o desenvolvimento da coletividade. 

 
Francisco Humberto Cunha Filho define as questões do direito cultural como ―aqueles afetos 

às artes, à memória coletiva e ao fluxo de saberes, que asseguram a seus titulares o 

conhecimento e uso do passado, interferência ativa no presente e possibilidade de previsão e 

decisão de opções referentes ao futuro, visando sempre à dignidade da pessoa humana‖. 

(CUNHA FILHO, 2000, p. 41) 

 
Mas, não basta somente a garantia desses direitos no texto legal. É preciso a implementação 

desses direitos em sua forma prática, e isso não é uma tarefa fácil, pois equivale ultrapassar as 

barreiras do preconceito racial, social, religioso e político, que ainda imperam na sociedade 

brasileira para com as tradições populares de matrizes africanas, uma realidade produzida pela 

história de desigualdades no país. 

 
A herança cultural de matrizes africanas vem tomando corpo e ganhando visibilidade nas 

esferas públicas através de grupos culturais como o grupo de caxambu de Andorinha, que 

mediante aos termos aqui já expostos, se faz exemplo claro na luta pelo reconhecimento e 

valorização da cultura, tendo a tradição cultural do caxambu ferramenta fundamental e 

importante elemento demarcador de uma identidade cultural negra. 

 

O grupo caxambu de Andorinha, como elemento da tradição popular surgem da visão 

emancipadora do mestre Sebastião, que ao reavivar a pratica do caxambu, a partir da 

necessidade do caxambu de ser tocado, estabelece estratégias para a sobrevivência da tradição 
 
 
18 Idem 6. 
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caxambuzeira, reconfigurando-se a partir da manutenção das memórias da tradição afro-

brasileira na região. 
 
Na premissa de preservação e salvaguarda do caxambu, o grupo ao criar estratégias coesas de 

formação, estabelece pela ação da auto-afirmação, autorreconhecimento, a reorganização de 

seu papel enquanto agente de cultura tradicional, um novo sentido de pertencimento da 

tradição do caxambu para a comunidade. E como prova dessa ação, o grupo apoiado a 

lideranças municipais, conseguiu em 2015, a publicação do decreto de lei nº 1.591/2015, que 

estabelece ser de utilidade pública, para todos os fins de direito, o ―Grupo caxambu de 

Andorinha‖ no município de Jerônimo Monteiro. 

 
 
Não se excluindo de seu papel político, o grupo de caxambu de Andorinha ao reivindicar e 

exigir políticas públicas voltadas para o reconhecimento da tradição cultural afro-brasileira do 

caxambu na região de Jerônimo Monteiro, assumi o seu verdadeiro papel de protagonista na 

ação cultural do seu município. 

 
 
Dona Marinete da Silva, integrante do grupo e defensora ferrenha da tradição, em seu relato 

apaixonante carregado de simplicidade e emoção, nos dá uma lição“Caxambu é sarna né, 

pega na gente! É bom de mais e não pode acabar...”. 

 
 

Assim é o caxambu de Andorinha, contagiante, composto de uma alegria que nos tira do lugar 

e nos vivifica, renovando nossas forças através da dança e das batidas do tambor. Através do 

grupo de Caxambu de Andorinha, muitas coisas foram feitas nesses sete anos de existência, 

mas há ainda muito por fazer, para que a salvaguarda da tradição cultural do caxambu seja 

garantida, não só no município de Jerônimo Monteiro, mas em todo território nacional. 

 
 
Que venham mais sete anos, ou quem sabe, setenta vezes sete anos de existência, perpetuando 

a alegria na roda do caxambu. 
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CRIANÇA NA COMUNIDADE JONGO NA ESCOLA: A TRADIÇÃO DO 
JONGO RESSIGNIICANDO PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Patrícia Gomes Rufino Andrade 
1 

 

Resumo: O texto que agora apresentamos foi concebido durante pesquisa realizada em 
2010-2012 objetivando prosseguir com estudos étnicos que abordam a problemática da 
compreensão do processo educacional da tradução de saberes nas comunidades 
jongueiras e caxambuzeiras, acompanhado do estudo de como essas práticas se refletem 
ou não nas escolas. O Jongo mirim foi uma proposta da Secretaria Municipal de Cultura 
de Conceição da Barra em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Conceição 
da Barra. Essa parceria resultou na condição da contratação de um ―Mestre‖ de jongo 

para trabalhar a prática do jongo na escola. O projeto existe desde 2008, e conta hoje 
com 17 crianças. A pesquisa na escola permitiu que organizássemos momentos de 
interlocuções em que as crianças construíram textos, desenhos, relatos de experiências  
e contaram histórias sobre o quilombo. Esses momentos enriqueceram o trabalho e 
apontaram que a escola está caminhando com as praticas de jongo, porém há ainda 
necessidade de maior proximidade entre o fazer pedagógico e a prática jongueira. 

 
Palavras-chave: Educação quilombola; Jongo Mirim; Fazer Pedagógico. 

 

Abstract: The text that we now present was conceived during research conducted in 
2010-2012 aiming to continue the ethnic studies that address the issue of understanding 
the educational process of translating knowledge in jongueiras communities and 
caxambuzeiras, accompanied by the study of how these practices are reflected or not at 
Schools. The Bantam Jongo was a proposal of the Municipal Culture Conceição da 
Barra in partnership with the Municipal Conceição da Barra of Culture. This partnership 
resulted in the hiring of the condition of a "Master" of jongo to work practice jongo in 
school. The project exists since 2008 and now has 17 children. Research at the school 
allowed us to organize moments of dialogues in which children built texts, drawings, 
experience reports and told stories about the quilombo. These moments enriched the 
work and pointed out that the school is walking with the practices of jongo, but there is 
still need for greater proximity between the pedagogical and jongueira practice. 

 
Keywords: Quilombola Education; Jongo Mirim; Pedagogic. 

 
 

 

1. EDUCAÇÃO QUILOMBOLA: NA CONTRAMÃO DOS CURRÍCULOS 

HEGEMÔNICOS 

 
 

As políticas de inclusão de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos 
 

da Educação Básica trazem consigo importantes implicações pedagógicas para  
 
 
 

1 Professora adjunta do Departamento de Educação, Política e Sociedade do Centro de Educação, da 
Universidade Federal do Espírito Santo (DEPS/CE/UFES). Colaboradora do Programa PROEXT 2016 - 
Jongos e Caxambus: Memórias de Mestres e Patrimônio Cultural Afro -brasileiro no Espírito Santo. 
Vitória (ES). E-mail: patiruf.pr@gmail.com. 
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formação de professores. Uma delas refere-se às deficiências da formação inicial que 

necessita direcionar maneiras de educar para esse campo de conhecimento. Outra 

questão é a compreensão de que a temática não se restringe à população negra, mas trata 

de que fundamentados na lei 10.639/03, possamos garantir o direito de aprender novos 

conhecimentos, sem sermos obrigados a negar costumes, ideias, e até mesmo o 

pertencimento a qualquer que seja o grupo étnico-racial – garantindo o enfrentamento ao 

fenômeno social do racismo. 

 
 

Ao pensarmos nas possibilidades educativas nas comunidades quilombolas, trazemos 

experiências vividas no campo da educação anti-racista que contribuem para reflexão 

um pouco mais aprofundada sobre o que observamos e queremos enquanto educadores 

em uma comunidade tradicional. O próprio conceito de ―Comunidades Tradicionais‖ é 

colocado em xeque porque reflete a expansão rizomática diversa e difusa com que esse 

conceito se expande nos amplos campos teóricos dos estudos étnico-raciais. Então nessa 

compreensão é possível entender que trabalhar a Educação Quilombola, refere-se às 

diferentes formas em que considerando os contextos da Educação, ampla, diversa, 

garantida pela LDBN 9394/96, compreendam currículos que contextualizem e 

referenciem a história da população afro-brasileira nos territórios devidamente 

reconhecidos pela tradição familiar quilombola. 

 
 

Dessa forma, neste texto dialogamos sobre a Educação Escolar Quilombola 

identificando práticas pedagógicas que, de acordo com o Plano Nacional de 

Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana deva ser 

 
 

[...] desenvolvida em unidades educacionais inscritas em suas terras e cultura, 
requerendo pedagogia própria em respeito à especificidade étnico-cultural de cada 
comunidade e formação específica de seu quadro docente, observados os princípios 
constitucionais, a base nacional comum e os princípios que orientam a Educação Básica 
brasileira.[...] 2013, p.59. 

 
 

Do Plano destacamos quais sentidos compreendidos por nós atualmente, quando nos 

referimos às comunidades negras rurais, inscritas em suas terras e com diretrizes de uma 

pedagogia própria. De certa forma, existe um sentido que amplia nossas possibilidades 

quando inserimos nos campos do saber da educação os fazeres da educação anti-racista, 

que busca em suas inserções, possibilidades de articulações entre os sujeitos que trazem 
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seus saberes elencados em práticas tradicionais. Esse limite de transposição entre o 

enfrentamento ao racismo e reconhecimento das relações sociais e culturais foram e 

continuam sendo subjugados nas comunidades quilombolas. Na verdade o que se coloca 
 

é que não fomos apenas (enquanto escola) impedidos de construirmos um processo 

pedagógico inclusivo legítimo, fomos impedidos de mexer em um pilar estruturante da 

sociedade brasileira que é a Educação, e nesse patamar o enfrentamento ao preconceito 

e a discriminação. 

 

A disputa sempre é política, eis o grande conflito. No entanto nos perguntamos: Como 

estão sendo construídas as práticas pedagógicas para o efeito efetivo da Educação 

Étnico-Racial? 

 

Nas disputas entre o que ensinar e o que se fazer evidente, na escola, as expressões 

culturais populares – cultos religiosos, festas, músicas, danças, entre outros – só são 

reconhecidas pelo processo de folclorização - Canclini (2006) - em que foram incluídas 

as representações das culturas das minorias, ou seja, populares, o que dificultava e ainda 

dificulta enxergar essas expressões de alegria e religiosidade como aprendizados que 

remetem à relações de organização política e social das comunidades negras propícias 

ao fortalecimento de laços transmitidos de geração em geração e que de certa maneira 

fortalecem a afetividade pela terra. São estes laços fundamentais para a identificação 

com o território. (HAESBART, 2004) 

 

Para Canclini (2006) o popular é nessa história, o excluído, ou seja, servem àqueles e 

aquelas que não tem patrimônio ou não conseguem que ele seja reconhecido e 

conservado. Inclusos nesse processo de desconhecimento estão as expressões religiosas, 

os terreiros e todas as outras práticas relativas à ancestralidade negra. 

 
 
 
 

2. CONTEXTOS METODOLÓGICOS E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Nosso diálogo agora contemplará algumas vivências que aconteceram durante pesquisa 

de doutorado em que apresento um recorte de práticas pedagógicas significativas 

realizadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental – Deolinda Lages, localizada na 

zona urbana de Conceição da Barra, em Santana. 
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A delimitação da pesquisa aconteceu em função da necessidade de aprofundarmos os 

sentidos pedagógicos apropriados à Educação Quilombola, e como tal, fazendo parte 

dos aspectos legais vigentes no art. 26 A da 9394/96. Foram realizados encontros com 

os grupos de professores, alunos e alunas independente das séries em que estavam, pois 

no Projeto do Jongo na escola são misturadas as faixas etárias e o quantitativo de 

crianças que varia entre 08 (oito) a quinze (15). Além dessa proposta especificamente 

com as crianças jongueiras, realizamos encontros com grupo focal, buscando 

compreender que conhecimento se tinha sobre realidade, a vida social da comunidade e 

sobre o processo de transmissão cultural. Em relação aos resultados, entendemos como 

processuais, pois continuam enquanto houver jongo ou memórias de jongueiros. 

 

Desde 2005 insistimos na perspectiva de pensarmos o currículo para Educação Étnico-

Racial, e em todo esse processo de investigação aprendemos muito na convivência com 

as comunidades - ―práticas aos avessos‖ que, de certa forma, reverteram nosso processo 

de formação. Identificamos situações fronteiriças entre escola e comunidade, pois nesta 

conexão nos é possível compreender que o grande vínculo curricular da Educação 

Quilombola é a prática comunitária. Na verdade poderíamos ler essa ―condição‖ como 

irreverente a um currículo tradicional, hegemônico, branco, que repetiu e disseminou 

por muitos anos uma história que deixava implícita a participação da população negra. 

Dessa forma há que se vincular na escola os processos que, por muito tempo 

permaneceram do lado de fora. Na escola Deolinda Lages não seria diferente. 

 

Um dos olhares instigantes para a entrada na escola foi à festividade de São 

Bartholomeu realizada na comunidade de Santana, bairro onde está a escola. Parte da 

comunidade atendida pertence ao entorno de Santana (Quilombo Velho) e parte vem do 

bairro próximo chamado Quilombo Novo – nome sugestivo, já que visualmente a 

população é negra. 

 
Logo na chegada, causamos estranhamento nas crianças, porque muitas já nos 

conheciam das andanças pela comunidade – acompanhando a procissão, nas 

festividades ou no Programa do Jongo. Eu diria que "rodiei‖, como dizem os jongueiros 

―rodiei‖ muito pra decidir entrar na escola e embora já compreendesse essa demanda, a 

transmissão cultural do jongo foi uma das questões pautadas pelos mestres e membros 

jongueiros nas oficinas de mobilização comunitária. Todo esse movimento se fortaleceu 

com acompanhamento do Programa de Extensão ―Jongos e Caxambus no Espírito 
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Santo‖
2
 em que nos situamos, que realizou algumas oficinas de mobilização, onde as 

famílias participaram contando suas histórias acompanhadas de algumas crianças que, 

além de estudarem no Deolinda, também tinham em suas famílias a tradição jongueira. 

Essa prática comunitária foi importante para a descoberta do Projeto Jongos na Escola, 

liderado por Mestre Antonio Conceição. 

 
Descortinando as atividades realizadas na escola, traçamos uma proposta para 

apresentarmos a diretora, até mesmo para entender como o jongo se perpetuava nesse 

processo e por outro lado, fazer com que a escola fosse colaborativa em relação às 

informações necessárias. Acompanhar todo o Projeto de Extensão foi um 

direcionamento fundamental, investigando os processos criativos das práticas 

jongueiras. Descobrimos que na escola da comunidade havia um projeto de folclore 

organizado desde 2009, que previa além de várias outras apresentações, a participação 

dos jongueiros. 

 

Das atividades apresentadas durante esse tempo (ANDRADE, 2013) chamou-nos muita 

atenção a propriedade das crianças sobre a história de alguns personagens – ―Negro 

Rugério‖, ―N‘zinga‖, ―Dandara‖ e ―Chico Danta da Viola – violeiro de São Benedito‖, 

nomes que relatam partes da história da população negra no Norte do Espírito Santo. 

Esse material fez parte do Projeto do Folclore e foi trabalhado em conjunto com o 

conhecimento do jongo. 

 

Uma de nossas visitas na escola foi justamente para trazer através das fotos dos lugares 

narrativas dos pais, tios, avós – principalmente os avós que se apresentam baluartes de 

reprodução e produção das histórias além de colaborar para entendermos se o contexto 

histórico desse tempo precederia ou não as atividades com o jongos. Marcaram a 

compreensão de um processo fundamentado pela tradição e possível de ser pensado no 

currículo escolar. Ainda nas oficinas de mobilização percebemos que, o que se tem e 
 
 

2 Conforme Andrade (2013), Guimarães e Oliveira (2014, p. 02), a ―identificação da Equipe do Programa  
de Extensão [no ano de 2012], [é]: Prof. Dr. Osvaldo Martins de Oliveira (DCSO/PGCS/UFES) - 
Coordenador; Profª Drª Maria Aparecida Barreto (PPGE/CE/UFES, coordenadora do NEAB/UFES) – 
Supervisora in memoriam; Profª Drª Aissa Afonso Guimarães (PPGA/CAR/UFES) – Orientadora; Prof. 
Dr. Sandro José da Silva (PPGCS/DCS/UFES) – Co-orientador (integrante a partir do Edital PROEXT 
2012); Patricia Gomes Rufino Andrade (Doutorado em Educação – PPGE/CE/UFES, vice-coordenadora 
do NEAB/UFES) – Colaboradora; Clair da Cunha Moura Junior (Mestrado em Artes – 
PPGA/CAR/UFES) – Colaborador; Luiz Henrique Rodrigues (Graduação em Ciências Sociais) – 
Bolsista; Larissa de Albuquerque Silva (Graduação em Ciências Sociais) – Bolsista; Rosana Henrique de 
Miranda (Graduanda em Ciências Sociais) – Bolsista; Jane Seviriano Siqueira (Graduanda em Ciências 
Sociais) – Bolsista.‖. 7 Dentre as propostas de execução do referido Programa (2012) constava realização 

de Oficinas de Mobilização Comunitária nas regiões regiões norte e sul do estado do Espírito Santo.  
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conhece, são contados e recontados pela memórias dos mais velhos, dessa forma a 

memória foi recorrente para o trabalho com a história da comunidade resguardando as 

práticas jongueiras. 

 
Muito embora tenha a organização de um projeto educativo visando reconhecimento 

cultural das formas de expressão quilombolas, o projeto de folclore na escola ainda 

estigmatiza as comunidades negras, pois só são visualizados ou entendidos se houver 

alguma data comemorativa - treze de maio ou vinte de novembro. Mesmo com os 

ensaios do jongo mirim, por mais ou menos uma hora, uma vez por semana na escola 

não há envolvimento das professoras nem colaboração enquanto ensaiam. 

 
Mestre Antônio Conceição, morador da comunidade, tocador de reco-reco do Jongo de 

São Bartholomeu, participante do grupo de Reis e jongueiro antigo, a pedido da 

comunidade e atendendo a um projeto da Secretaria Municipal de Educação – ―Mais 

Educação‖ ofereceu-se para trabalhar como oficineiro ensinando jongo na escola, 

segundo ele, uma forma de [...] passar a brincadeira, distrair e perpetuar a tradição[...] 

(ANDRADE, 2013) 

 

Ao chegar à escola, Mestre Antonio Conceição dirige-se ao fundo para começarem os 

ensaios de jongo... 

 
Mestre:  ―Cadê  a  moça  do  jongo‖;  Dançadeira:  ―Tamborê  tá  chamando‖;  
Mestre: ―Cadê a moça do jongo‖; Dançadeira: ―Tamborê tá chamando‖. 

 
 
 
 

Cantado o jongo de abertura, Mestre Antônio convida para iniciarem as brincadeiras. 

Tendo como modelo os grupos dos mais velhos, convida as meninas colocando-as à 

frente dos tamborzeiros. No jongo da escola, Mestre Antônio preserva a mesma linha 

dos procedimentos com os outros grupos jongueiros de adultos. Para os meninos são 

dados os instrumentos, tambor, reco-reco, as meninas se organizam no ensaio como 

dançadeiras além do comando que foi dado a uma mocinha maior, com melhor 

desempenho no jongo, elas puxam as outras colegas como cabeceiras. Na foto abaixo é 

possível perceber essa condição: 
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Foto 1: Ensaio do Jongo – ao meio Mestre Antônio cercado pelas meninas do jongo. 
EMEF ―Deolinda Lage‖, 10 de agosto de 2012. 
Fonte: Acervo particular da autora. 

 
 
 

 

É das meninas o comando dos passos do jongo em acordo com a chamada do mestre. 

Dessa forma, Mestre Antônio ensina a hierarquia, as músicas, os jongos. São 

apropriadas músicas além de muitas conversas e risadas!! No que concerne às Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, as instituições 

educacionais devem considerar, 

 
[...] as expressões coletivas, as línguas reminiscentes, os marcos civilizatórios, 
as práticas culturais, as tecnologias e formas de produção do trabalho, os 
acervos e repertórios orais, os festejos, usos e tradições, a territorialidade [...] 
PNIDCERER.59/60. 

 
 

 
Todas essas evidências foram insistentemente buscadas no processo pedagógico de 

implementação da Lei 10.639/03, e nas atividades realizadas pelos jongueiros, porém é 

necessário enfatizar, que nossos professores estão em processo, ou seja, dificilmente 

vamos encontrar professores formados com curso de capacitação em História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana, o que se coloca como um limite para pensarmos os saberes 

comunitários, e o que entendemos como ―Valores Civilizatórios‖ da população afro-

brasileira - religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo/comunitarismo, 
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ancestralidade, memória, ludicidade, energia vital, circularidade identificados no 

material da ―Cor da Cultura‖. Todo esse arcabouço foi importante na busca sensível por 

práticas voltadas para Educação Étnico-Racial, e foi justamente o que tentamos 
 

trabalhar na compreensão do processo de transmissão cultural do Jongo na escola, como 

produção para Educação Quilombola. 

 
Podemos apontar que a Educação Quilombola é um eixo da Educação Étnico-Racial, 

 
porque além da perspectiva de pensar o território, as práticas que levam ao constructo 

 
imaginário social da identidade quilombola, tem como fundamento o reconhecimento da 

 
população negra e o enfrentamento ao racismo que se manifesta intensamente na relação 

 
da terra com as populações negras no campo. 

 

Diante dos desafios apresentados, concluímos que as representações sociais do jongo, 
 

são  realizadas  com  muitas  limitações  na  Escola  Deolinda Lages,  mas  apesar  da 
 

dificuldade de compreensão entre os próprios professores há o apoio institucional para 
 

que as práticas aconteçam e cada vez mais alunos e alunas são convidados a fazerem 
 

parte do grupo. Dessa forma entendemos o valor imensurável desta atitude, em que, 

mesmo sem tanta intensidade os profissionais que adentram o espaço escolar se 

permitem. Pois ao permitir o jongo na escola há o reconhecimento intrínseco da 

necessidade de articulações que levem ao reconhecimento das crianças e até mesmo dos 
 

adultos da conscientização racial, do que se entende por comunidades tradicionais e 
 

ainda das identidades assumidas a partir de suas próprias histórias. 
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“ESSE TAMBOR É MEU”: DESCRIÇÃO DE UMA AULA MINISTRADA POR 

JONGUEIROS CAPIXABAS 
 

Jane Seviriano Siqueira
1 

Luciana Cruz Carneiro
2 

 

Resumo: Comumente, estudos e experiências sobre grupos de cultura popular são 
apresentados no âmbito acadêmico exclusivamente por pesquisadores. No entanto, nos 
últimos anos vêm surgindo iniciativas de participação de representantes de saberes 
tradicionais em espaços acadêmicos. Por exemplo, no segundo semestre de 2016, 
integrantes da comunidade quilombola de Santana, situada ao norte do estado de 
Espírito Santo, deslocaram-se até a Universidade Federal do Espírito Santo para 
divulgar seus conhecimentos singulares sobre a prática do Jongo. No presente trabalho, 
descreve-se uma aula ministrada pela mestra de Jongo de Santana chamada Maria 
Amélia, com o objetivo de salientar as narrativas dos jongueiros em contraposição à 
preponderância das narrativas da figura do pesquisador. Observou-se que as falas 
realizadas pelos jongueiros em conjunto com uma apresentação de Jongo, no meio 
acadêmico, possibilitam questionar o antagonismo entre conhecimento científico frente 
aos conhecimentos tradicionais. Questionamentos desse tipo possibilitam abordagens 
mais compreensíveis sobre a cultura popular. 

 
Palavras-chave: Jongos; Saberes tradicionais; Cultura popular; estado do Espírito 
Santo. 

 
 

Resumen: Generalmente, estudios y experiencias sobre grupos de cultura popular son 
presentados en ámbitos académicos exclusivamente por investigadores. Sin embargo, 
recientemente se viene notando la participación de los propios representantes de 
conocimientos tradicionales en estos espacios académicos. Por ejemplo, en 2016, los 
miembros del quilombo de Santana, ubicado al norte de la región de Espírito Santo, se 
han trasladado a la Universidade Federal do Espírito Santo para difundir sus 
conocimientos peculiares sobre la práctica del Jongo. Así, en el presente trabajo se 
describe una sesión de clase impartida por la maestra del Jongo llamada María Amelia, 
con el fin de poner de relieve las narrativas de los practicantes del Jongo – o jongueiros-
en contraste con la preponderancia de las narrativas de los investigadores. Se observó 
que las clases impartidas en el medio académico por los jongueiros conjuntamente con 
una presentación de Jongo, permiten cuestionar el antagonismo entre el conocimiento 
científico e los conocimientos tradicionales. Cuestionamiento de este tipo permiten 
reflexionar sobre abordajes más comprensibles sobre la cultura popular. 

 
Palabras-claves: Jongos; Conocimientos tradicionales; Cultura popular; Espírito Santo 
(Brasil, ubicación).  
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Extensão ―Jongos, Caxambus e Reis de Boi: Memória de Mestres e Patrimônio Cultural Afro -brasileiro 
no ES‖ (ProExt 2016-2017). Agradecimentos ao professor Sandro José da Silva, pela orientação na 
pesquisa. E-mail: janeseviriano.siqueira@gmail.com.  
2 Graduanda em Artes Plásticas, Ufes, Brasil. Integrante bolsista no Programa de Extensão ―Jongos, 

Caxambus e Reis de Boi: Memória de Mestres e Patrimônio Cultural Afro-brasileiro no ES‖ (ProExt 
2016-2017). E-mail: luhccarneiro@gmail.com. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
―Esse tambor é meu/ Não dou ele pra ninguém/ Só entrego esse 

tambor/Quando chegar em Belém‖ (Jongo de Santa Ana, Santana, em 09 de 

agosto de 2016). 
 
 

O verso da epígrafe foi utilizado pela mestra do Jongo de Santa Ana, chamada Maria 

Amélia, durante a aula ministrada na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 

no segundo semestre de 2016. 

 
 

As discussões sobre cultura popular ocorrem, comumente, em torno de saberes 

institucionalizados que são mediados pela figura do pesquisador. Contudo, 

recentemente a inserção de mestres e mestras da cultura popular lecionando em espaços 

acadêmicos tem se concretizado. Podemos citar duas experiências que aconteceram em 

universidade brasileiras. O primeiro exemplo corresponde ao projeto intitulado 

Encontro de Saberes, organizado na Universidade de Brasília (UnB). O Encontro de 

Saberes, em 2010, contou com a matéria ―Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais‖ que 

foi ministrada por mestres da cultura popular, a disciplina valeu créditos aos estudantes 

da universidade. O segundo exemplo é a Universidade Federal do Tocantins, com o 

Programa Diálogo de Acesso e Permanência das Comunidades Indígenas e Quilombolas 

(PADIQ), atividade de extensão incida em 2014 e com vínculo no Programa de Acesso 

Democrático à Universidade. As duas experiências são precedentes emblemáticos no 

processo de transformação das universidades públicas brasileiras, em especial, no caso 

do Encontro de Saberes com a inserção de conhecimentos tradicionais equiparados aos 

conhecimentos institucionalizados (PEDREIRA & GOLTARA, 2013). 

 
 

Descreveremos uma aula ministrada pela mestra Maria Amélia, no espaço acadêmico da 

UFES, com o intuito de salientar as narrativas dos jongueiros em contraposição à 

preponderância de narrativas institucionais. Os elementos que compuseram a aula 

permitem questionar o antagonismo entre conhecimento acadêmico frente aos 

conhecimentos tradicionais. Questionamentos desse tipo promovem perspectivas mais 

compreensíveis sobre a cultura popular. 

 
 

Este trabalho corresponde ao exercício inicial da reflexão acerca da participação de 

mestres da cultura popular no espaço acadêmico-institucional da UFES. Para tanto, 
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articulamos o texto assim, em um primeiro momento indicamos a perspectiva da 

descrição, a saber, a participação em programa de extensão da UFES, em seguida 

apresentamos o Jongo conduzido pela mestra Maria Amélia, e, por fim, passamos à 

descrição propriamente da aula. 

 
 

2. PROGRAMA DE EXTENSÃO JONGOS E CAXAMBUS NO ESPÍRITO 

SANTO 

 
 

Em 2005 quando o Jongo no Sudeste foi reconhecido como Patrimônio Cultural 

Imaterial (PCI) através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), o Dossiê Jongos no Sudeste reconhecia agrupamentos jongueiros nos estados 

do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo – os grupos situados no estado de Minas 

Gerais foram incluídos em momento subsequente. Contudo, o estado capixaba tinha 

poucos grupos identificados neste primeiro momento (GUIMARAES & OLIVEIRA, 

2014). 

 
 

Em 2009 ocorreu o I Encontro Estadual de Jongos do Espírito Santo no distrito de 

Vargem Alegre, cidade de Cachoeiro do Itapemirim. O I Encontro foi articulado por 

mestres de Jongo que foram localizados no primeiro momento após o reconhecimento 

como PCI, pelas secretarias municipais em articulação junto ao Pontão de Cultura do 

Jongo no Sudeste (Universidade Federal Fluminense, desde 2006), com apoio do 

IPHAN/ES. A experiência indicou a possibilidade de articulações locais com 

professores da UFES para realização do II Encontro Estadual de Jongos e Caxambus. Os 

mestres reivindicaram a criação de grupo envolvido com o tema do patrimônio artístico-

cultural do Jongo/Caxambu, tendo o objetivo de realizar o II Encontro. O II Encontro 

resultou de reivindicações dos mestres que participaram do evento anterior e dos 

mestres inseridos posteriormente nas discussões sobre os Jongos como PCI. 

 
 

Um grupo interdisciplinar formado por alunos e professores da UFES que pesquisavam 

temas vinculados aos agrupamentos afro-brasileiros, coordenado pelo prof. Dr. Osvaldo 

Martins de Oliveira, constituiu a equipe dos Programas de Extensão chamados 

―Territórios e territorialidades rurais e urbanas: processos organizativos, memórias e 

patrimônio cultural afro-brasileiro nas comunidades jongueiras do ES‖ e ―Jongos e 
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Caxambus: culturas afro-brasileiras no ES‖ (Programa Jongos e Caxambus, doravante), 

aprovados em edital do MEC, via Pró-Reitoria de Extensão da UFES, nos anos de 2012 

e 2013, respectivamente. 

 
 

A equipe do Programa Jongos e Caxambus mapeou vinte e quatro agrupamentos 

jongueiros e caxambuzeiros, de norte a sul do estado, em trabalho que durou cerca de 

quatro anos (SILVA, L., 2015; Cf. SILVA, S., 2014 para efeitos do título de PCI). 

Dentre as atividades do Programa, aconteceram quatro Oficinas de Mobilização 

Comunitária, distribuídas anualmente por região sul e norte. As Oficinas tinham como 

escopo preparar o II Encontro Estadual de Jongos e Caxambus: culturas Afro-brasileiras 

no ES, evento que foi gestado em parceria pelos mestres dos grupos e pela equipe do 

Programa. A efetivação foi no CEUNES da UFES, na cidade de São Mateus, em 

outubro de 2012, com apoio do IPHAN/ES, secretarias municipais e Secretaria Estadual 

de Cultura. 

 
 

A partir do primeiro semestre de 2016, como continuidade do Programa Jongos e 

Caxambus, existe na Universidade, o Programa de Pesquisa e Extensão ―Jongos, 

Caxambus e Reis de Boi: Memórias de Mestres e Patrimônio Cultural Afro-brasileiro 

no Espírito Santo‖. Este Programa busca registrar e divulgar o papel dos mestres 

detentores das memórias de Jongos, Caxambus e Folias de Reis, e a importância das 

lideranças comunitárias nos ―processos de realização dessas práticas culturais, na 

organização dos grupos e nas relações destes com docentes, discentes e outros agentes, 

na elaboração de ações que visam a salvaguarda desses bens culturais‖ (GUIMARAES, 

2015). 

 
 

Dentre os grupos junto aos quais trabalhou a equipe do Programa Jongos e Caxambus, 

estão os grupos localizados na cidade de Conceição da Barra. A cidade possui três 

comarcas, sendo elas, a Sede, Itaúnas e Braço do Rio com população estimada de 

31.351 pessoas
3
. Na Sede da cidade há dois grupos de Jongo, ambos situados no distrito 

chamado Santana, são eles: grupo de Jongo de São Bartolomeu, formado na década de 
 
 

 
3 Estimativa produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 2016. 
Disponível em <http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf= 32&codmun=3201 
60&idtema=130&codv=v01&search=espirito-santo|conceicao-da-barra|sintese-das-informacoes-.>.  
Acesso em: 16 de outubro de 2016. 

http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=%2032&codmun=3201%2060&idtema=130&codv=v01&search=espirito-santo|conceicao-da-barra|sintese-das-informacoes-
http://cidades.ibge.gov.br/cartograma/mapa.php?lang=&coduf=%2032&codmun=3201%2060&idtema=130&codv=v01&search=espirito-santo|conceicao-da-barra|sintese-das-informacoes-
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1990, com ensaios realizados no bairro chamado Quilombo (Morro de Santana) e o 

grupo de Jongo de Santa Ana, cujos ensaios ocorrem no bairro Santana Velha. 

 
 

A mestra do Jongo de Santa Ana se chamada Maria Amélia, ela é mulher com 54 anos 

de idade, negra e mora há três décadas em Santana. Ela e os integrantes do grupo foram 
 

à UFES, no campus de Goiabeiras, e lecionaram uma aula aos estudantes do curso de 

licenciatura em Educação no Campo, na área de Geografia, em disciplina ofertada no 

segundo semestre de 2016, pelo Departamento de Educação, Política e Sociedade, da 

UFES. No próximo tópico do texto apresentamos suscintamente um histórico do Jongo 

de Santa Ana com o propósito de descrever a referida aula, em seguida. 

 
 

Adendo. Situamos brevemente o contexto da ida do grupo de Jongo de Santa Ana, 

conduzido por Maria Amélia, em direção à UFES, campus de Goiabeiras, em Vitória, 

para realização da aula que será, em seguida, descrita. 

 
 

O Jongo de Santa Ana foi para a UFES no contexto do ―Encontro Estadual de Educação 

do Campo: Escola da Terra Capixaba‖, realizado entre os dias 9 e 10 de agosto deste 

ano, pelo Programa de Educação do Campo da Universidade. Os objetivos propalados 

do evento foram os seguintes: discutir questões relacionadas aos povos, territórios, 

saberes da terra, movimentos sociais; socializar práticas de educação do campo; e 

fortalecer as lutas coletivas dos sujeitos campesinos por uma educação pública de 

qualidade para todos no campo e na cidade
4
. 

 

O encontro contou nos dois dias com mesa-redonda, na quais os representantes de 

comunidades tradicionais fizeram parte, além de realizarem apresentações culturais e 

uma Oficina. No primeiro dia houve apresentação do Coral Guarani Três Palmeiras e 

Grupo de Jongo Santa Ana. Além destas atividades, aconteceram duas mesas redondas 

com representantes de comunidades tradicionais, como o senhor Domingos Firmiano 

dos Santos, conhecido por Chapoca, morador da localidade do Linharinho, em 

Conceição da Barra, e representantes da equipe da Educação do Campo. 
 
 
 
 
 
 

4 Informações em <http://www.ce.ufes.br/conteudo/encontro-estadual-educa%C3%A7%C3%A3o-do-
campo-escola-da-terra-capixaba>. Acesso em: 15 de outubro de 2016. 

http://www.ce.ufes.br/conteudo/encontro-estadual-educa%C3%A7%C3%A3o-do-campo-escola-da-terra-capixaba
http://www.ce.ufes.br/conteudo/encontro-estadual-educa%C3%A7%C3%A3o-do-campo-escola-da-terra-capixaba
http://www.ce.ufes.br/conteudo/encontro-estadual-educa%C3%A7%C3%A3o-do-campo-escola-da-terra-capixaba
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Em parceria com a equipe da Educação do Campo, o Programa Jongos e Caxambus 

articulou a vinda do Jongo de Santa Ana ao evento. O grupo se apresentou de forma 

encantadora com seus instrumentos (tambores e uma casaca), no saguão do Teatro para 

divulgar suas atividades aos presentes. A noite foi realizada a aula com o grupo, onde os 

participantes lotaram uma sala de aula para interlocuções e exposição dos saberes dos 

jongueiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: 1 O Jongo de Santa Ana no palco do Teatro Universitário da UFES durante apresentação 
no segundo dia do Encontro Estadual de Educação do Campo: Escola da Terra Capixaba. Data:  
10 de agosto de 2016. Fotografia: Luciana Carneiro. 

 
 

No segundo dia do evento, o grupo de Jongo de apresentou em dois momentos, dentro 

do Teatro no encerramento das mesas, passando por toda extensão do Teatro até o 

palco, e no saguão, e ainda concedeu entrevista para agentes da organização do evento. 

O grupo de Jongo de Santa Ana participou das atividades do Encontro e, ao final do 

primeiro dia de atividades, a mestra do Jongo e os integrantes do grupo lecionaram uma 

aula aos estudantes da UFES. No próximo tópico apresentamos um breve histórico do 

Jongo de Santa Ana. 

 

3. O JONGO DE SANTA ANA
5 

 
 
 

 
5 As informações que compõem o pano de fundo sobre o grupo de Jongo de Santa Ana decorreram da 
pesquisa, baseada em trabalho de campo com procedimento da observação direta, realizada no contexto 
da dissertação da primeira autora do texto.
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O Jongo de Santa Ana foi criado em 2013 por Maria Amélia, a mestra do grupo. O 

sentido que ela confere a formação do Jongo é o de não deixar que a sabedoria e as 

lembranças sobre seus ancestrais sejam esquecidas, assim, criar o grupo é retribuir os 

conhecimentos herdados de seus familiares. O grupo realiza os ensaios em Santana, 

localidade quilombola situada ao norte do estado do Espírito Santo, na cidade de 

Conceição da Barra. 

 

Antes de „levantar‟ o grupo, a mestra Maria Amélia era a cabeceira
6
 do grupo de Jongo 

de São Bartolomeu. A formação do Jongo de São Bartolomeu ocorreu no início da 

década de 1990. A narrativa de origem traz a promessa da mulher que, tendo recebido 

de São Bartolomeu a graça do bom parto, passou a realizar orações dedicadas ao santo 

debaixo de uma árvore (São Bartolomeu é enfocado no tópico seguinte). Suas orações 

reuniram mulheres que também iam agradecer ao santo pelos partos exitosos, segundo 

narrativas na localidade. 

 
 

Uma construção dedicada à igreja de São Bartolomeu foi erguida no local em que as 

orações eram realizadas. Após atuar por quinze anos como cabeceira deste Jongo, Maria 

Amélia iniciou o movimento de „formar‟ o grupo de Jongo de Santa Ana. O novo grupo 

foi apresentado durante a II Oficina de Mobilização Comunitária realizada junto aos 

jongueiros da região norte do estado, em 2013. A Santa Ana é a padroeira dos negros e 

da localidade de Santana. Atualmente o grupo possui cerca de trinta integrantes, dentre 

tamborzeiros (integrantes do grupo que tocam tambores), dançadeiras e a mestra. Os 

ensaios do grupo ocorrem no galpão construído na casa da mestra, que está localizada 

no bairro Santana Velha, próxima à Igreja de Santa Ana e ao Rio Santana. 

 
 

4. “ESSE TAMBOR É MEU”: A DESCRIÇÃO DA AULA 
 

 

Neste tópico descrevemos a aula propriamente. Elencamos as pessoas que estiveram 

presentes à aula e o encaminhamento da mestra Maria Amélia, ela salientou o longo 

período necessário para a formação dos conhecimentos dos mestres da cultura, com 

destaque para o seu caso no desenvolvimento da função de mestra do Jongo. 
 

 
6 Cabeceira é a posição ocupada por mulheres nas rodas do Jongo nas extremidades próximas aos 
tambores e àqueles que tocam. As mulheres que ocupam tal posição levam a bandeira do grupo, nos caso s 
dos Jongos de Santa Ana e de São Bartolomeu. 
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A aula ministrada ocorreu dia 09 de agosto de 2016, no contexto da disciplina ―Tópicos 

em Geografia I‖ conduzida pela professora Patrícia Gomes Rufino Andrade, no 

conteúdo programático de territorialidade negra urbana e rural. A disciplina é oferecida 

pelo Departamento de Educação, Política e Sociedade (DEPS), para o curso de 

geografia na modalidade da licenciatura em Educação no Campo. Neste dia em que 

acompanhamos o grupo de Jongo de Santa Ana, a aula aconteceu no turno do noturno 

durante o segundo semestre letivo do ano. A professora da matéria doutorou-se em 

Educação, na linha de pesquisa ―Diversidade e Práticas Inclusivas‖, em 2013, após 

realizar pesquisa de campo na localidade de Santana, entre os anos de 2010 e 2012. No 

período de 2012, ela integrava o Programa ―Jongos e Caxambus‖ e pôde aprofundar as 

interlocuções junto aos jongueiros da localidade. 

 
 

Em seu trabalho de tese, a professora observou a aplicação e os efeitos da Lei 

10.639/2003, que trata da inclusão do ensino da história e das narrativas afro-brasileiras 

no ensino regular nacional. O locus da pesquisa foi a escola de ensino fundamental 

situada na localidade de Santana - EMEF Deolinda Laje -, a escola atende crianças 

moradoras da localidade e, em consonância com a Lei, oferece um espaço na grade 

curricular para aulas de Jongo para as crianças (Cf. ANDRADE, 2013 para ponderações 

sobre o tema). Em 2012, com articulação da professora, a escola abrigou o evento da I 

Oficina de Mobilização Comunitária junto aos jongueiros da região norte. A 

participação do grupo de Santa Ana na disciplina foi possível, em grande medida, no 

contexto de interlocuções iniciadas e fortalecidas no Programa Jongos e Caxambus, 

2012, e no desenvolvimento da pesquisa da professora. 

 
 

A participação do Jongo de Santa Ana na disciplina aconteceu em uma sala do prédio 

do IC-IV (Centro de Educação). Estavam presentes à aula, na data, aproximadamente 

vinte estudantes, com faixa etária entre vinte e trinta anos de idade e distribuição 

equiparada entre estudantes do sexo feminino e masculino. A chegada do grupo foi 

precedida por fala introdutória da professora, ela utilizou apresentação em powerpoint 

com fotos tiradas durante seu trabalho de campo em Santana. A introdução da aula 

trazia (i) a perspectiva de autores dos estudos culturais, com foco em textos de Stuart 

Hall e Canclini, e (ii) as categorias teóricas de ―quilombos‖, ―memória social‖ e 



 

284 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS 
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 

―conflitos da região capixaba do Sapê do Norte‖ - conforme observamos das anotações 

feitas no quadro. 

 
 

As pessoas que comparecem à aula foram os jongueiros do grupo, os estudantes da 

disciplina, a professora e bolsistas do Programa ―Jongos e Caxambus‖. Sendo que os 

bolsistas conduziram os jongueiros ao local da aula e realizaram os registros em fotos e 

vídeo durante a aula - material disponível no acervo do Programa. Os jongueiros se 

posicionaram junto aos estudantes de maneira que a mestra e os tamborzeiros se 

sentaram próximos ao quadro e à professora. As dançadeiras se sentaram na parte 

central da sala. 

 
 

A aula descrita corresponde à primeira experiência da mestra Maria Amélia de lecionar 

em universidade, assim, o fato da mestra e dos jongueiros conhecerem a professora e os 

bolsistas do Programa pode ter contribuído favoravelmente para a realização da aula. A 

imagem a seguir indica o momento em que a mestra Maria Amélia falava acerca do 

desenvolvimento dos seus conhecimentos para alcançar o mérito de mestra do Jongo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 2 Aula ministrada na UFFES, campus de Goiabeiras, em Vitória. Em pé, a mestra 
Maria Amélia. Ao lado esquerdo da mestra, estão os tamborzeiros do Jongo de Santa 
Ana, de Santana, Conceição da Barra. Ao lado direito está a professora da disciplina. A 
imagem projetada no quadro, ao fundo, indicava o Jongo de São Bartolomeu. No 
momento seguinte, os estudantes fizeram perguntas sobre o Jongo e a localidade. Data: 
09 de agosto de 2016. Fotografia: Jane Seviriano Siqueira. 
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O momento em que cada integrante do Jongo fez sua apresentação foi puxado pela 

mestra Maria Amélia. Ela falou da ancestralidade negra e escrava como ―fundamento‖ 

que a capacitava para cumprir a função de mestra no Jongo - ―...o Jongo tem que ter um 

fundamento. Porquê sem fundamento, não tem como formar o Jongo‖ (Maria Amélia. 

Aula na UFES, Vitória, em 09 de agosto de 2016). O seu processo de aprendizagem 

teve como substrato as narrativas dos avós, tios e tias, e como marco temporal ela 

indicou sete anos de idade. As conexões estabelecidas com os familiares perduraram na 

juventude e contribuíram com a aprendizagem. A proximidade com avós, tios e tias em 

razão da participação em atividades realizadas por eles garantiram conhecimentos 

únicos sobre o Jongo. 

 
 

A mestra também enfatizou a relevância da roda e dos artefatos culturais em seu 

processo de aprendizagem. As narrativas sobre a infância, quando seus familiares se 

reuniam em torno de fogueiras, em noites de lua, elaboram as rodas enquanto locais de 

circulação de lembranças e de conhecimentos. No período da infância, a roda 

correspondia aos momentos em que os familiares mais velhos falavam sobre as histórias 

dos ancestrais. 

 
 

Já na etapa da vida adulta, a roda para Maria Amélia passou a abarcar a experiência do 

Jongo e, em seu caso, a partir de 2013, a roda é o evento mediado por ela que é a mestra 

do grupo. Referindo-se aos artefatos presentes na aprendizagem dos Jongos, Maria 

Amélia falou sobre a imagem de São Bartolomeu que pertence à sua família, o santo é 

evocado na localidade pelo nome de São Berto, ou São Bartolomeu pequeno e está sob 

a guarda de Dona Roxa, tia de Maria Amélia. As narrativas que a mestra ouviu durante 

a vida são atualizadas no desenvolvimento da sua função de conduzir o grupo
7
. 

 

A fala da mestra foi acompanhada pelos demais jongueiros do grupo. A circunstância da 

apresentação da mestra e do andamento da aula, tornaram-se circunstâncias de 

atualização de conhecimentos entre os integrantes do Jongo de Santa Ana. Após sua 

fala, os demais integrantes se apresentaram. O momento seguinte correspondeu à prática 

do Jongo. A mestra organizou a roda na sala de aula e explicou a importância de cada 
 
 

7 Uma etapa seguinte do trabalho, de modo a enriquecê-lo epistemologicamente, poderia aprofundar a 
análise sobre as narrativas da mestra Maria Amélia acerca da sua ancestralidade e dos elementos que 
compuseram o processo de aprendizagem sobre as rodas do Jongo considerando a discussão com 
pesquisas de outros autores, por exemplo com Oliveira, 2016.
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integrante no funcionamento da roda. Os estudantes puderam ver como era organizada a 

apresentação do Jongo e aprender o verso vocalizado pelo grupo. 

 
 

O verso mencionado na epígrafe foi utilizado pela mestra Maria Amélia na aula que 

ministrou na UFES. A mestra falou sobre a letra de Jongo e sobre o processo de criação 

dos versos. Ela destacou a importância (i) dos tamborzeiros na roda, já o toque do 

instrumento é o que proporciona a vocalização dos Jongos e (ii) das dançadeiras, pois 

elas adicionam vitalidade à manifestação com a movimentação da dança e com as 

respostas ao canto. A condução da roda de Jongo e dos integrantes demanda saberes 

singulares, a união e aplicação destes conhecimentos tradicionais é realizada pela 

mestra. 

 
 

4.1 O que a mestra Maria Amélia respondeu aos estudantes 
 

 

Durante o desenvolvimento da aula, a mestra Maria Amélia respondeu às perguntas 

feitas pelos estudantes. Três estudantes realizaram uma pergunta cada, duas alunas e um 

aluno, as perguntas versavam sobre a territorialidade no Sapê do Norte (denominação 

local para a área entre as cidades de São Mateus e Conceição da Barra, ao norte do 

estado) e sobre a religiosidade elaborada em torno de São Bartolomeu pequeno. 

 
 

A resposta elaborada por Maria Amélia acerca da territorialidade no Sapê do Norte 

destacou os efeitos do extrativismo de madeira, intensificado na década de 1960. Ela 

indicou o contexto do plantio veloz e desalinhado com os preceitos locais do eucalipto, 

com intuito de atender às demandas industriais (produção de carvão mineral e de 

celulose, posteriormente). Para a mestra, as consequências do extrativismo e do intenso 

plantio de eucalipto foram (i) o secamento dos leitos de água e (ii) a contaminação dos 

lençóis freáticos com toxinas liberadas pelas raízes da árvore do eucalipto. Sobre a 

religiosidade, a mestra respondeu (sem se aprofundar, no momento) que existe a mescla 

entre São Bartolomeu e Xangô. 

 
 

O momento das perguntas feitas pelos estudantes aos jongueiros contribui para a 

consolidação da perspectiva da interlocução com os agrupamentos junto aos quais as 

pesquisas acontecem. Esse momento da aula delineia uma possibilidade possível para 
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superar a dicotomia entre sujeito/objeto preconizada pelo cartesianismo e que foi 

estendida às ciências sociais – e segue moldando perspectivas de pesquisas atuais. A 

desconsideração dos saberes tradicionais enquanto conhecimentos equiparados ao 

conhecimento acadêmico restringe a perspectiva de interlocução com os grupos da 

cultura popular. 

 
 

A nossa compreensão sobre esse elemento da aula (perguntas dos estudantes à mestra) 

está alinhada com a noção de diversalidade de Grosfoguel (2010). O sociólogo porto-

riquenho fala que diversalidade corresponde à condução de diálogos equiparados 

(horizontalizados) entre sujeitos Outros para romper com a produção de conhecimento 

que se pretende único (―conhecimento universal‖). Um elemento que evidencia a 

horizontalidade dos conhecimentos que ocorreu na aula descrita diz respeito a condução 

da interlocução pela mestra de Santa Ana, pois foi ela quem exerceu o protagonismo da 

aula. Ela conduziu a interlocução e superou a delimitação que é comumente imposta aos 

grupos tradicionais - tratados como ―objeto de estudo‖ (GROSFOGUEL, 2010). Vale a 

observação acerca da figura da professora, ela seguia as indicações da mestra Maria 

Amélia tal qual os integrantes do grupo. 

 
 

Na circunstância da aula do Jongo de Santa Ana na Universidade, dentre os elementos 

descritos, predominou a narrativa elaborada pela mestra Maria Amélia e a prática da 

roda exposta pelos jongueiros. As aulas ministradas por mestres e mestras da cultura 

popular em universidades contribuem para o reconhecimento e divulgação dos 

conhecimentos locais e para ampliar a perspectiva sobre produção de conhecimentos. 

Ademais, acreditamos que esta interlocução descrita entre jongueiros de Santa Ana e 

estudantes da matéria pode contribuir para a ampliação da discussão sobre a inserção de 

disciplinas com enfoque no aprendizado sobre conhecimentos tradicionais conduzidas 

por mestres da cultura popular no contexto das instituições universitárias no país 

(PEDREIRA & GOLTARA, 2013). 

 
 

Para finalizar, com a descrição da aula ministrada pela mestra (mulher, idosa, negra) da 

cultura popular no espaço institucionalizado da Universidade esperamos contribuir com 

a reflexão sobre a cultura popular no contexto de interlocução com seus mestres. Os 

conhecimentos dos mestres são constituídos em anos de experiência e, em sua 
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constituição, estão vinculados os elementos do entorno (rios e matas, no caso descrito). 

 
O processo de formação de mestres proporciona conhecimentos singulares que devem 

ser considerados em suas particularidades para a compreensão a favor da cultura 

popular, um benefício corresponde à possibilidade de conduzir à abertura de espaços 

restritos e compartimentalizados, como é o espaço da Universidade. Além disto, 
 

conforme demonstra o contexto da aula descrita, a introjeção de saberes tradicionais na 

Universidade decorre de reivindicações de mestres da cultura popular
8
. 

 

Uma nota. Acreditamos que a inserção dos conhecimentos tradicionais na Universidade 
 

consiste em uma ação de salvaguarda do Jongo enquanto PCI. As atividades dos grupos 
 

são divulgadas, os saberes de mestres da cultura popular são equiparados aos saberes de 
 

professores, viabilizando interlocuções diretas com os sujeitos da cultura popular. 
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CINEMA NEGRO NO CAMPO AUDIOVISUAL BRASILEIRO: UMA NOVA CENA, 

IDENTIDADES E NEGRITUDES 
 

Adriano Domingos Monteiro 
1 

 

Resumo: O presente artigo pretende fazer algumas reflexões sobre o emergente cenário do 
Cinema Negro brasileiro. Uma discussão que iniciou ainda nos anos 1960, com crítico e 
cineasta David Neves, no florescer do Cinema Novo, parece ganhar uma nova configuração e 
percepção na contemporaneidade diante de novos contextos e a ação dos agentes neste campo. 
No entanto, a pertinência deste debate revela outros assuntos como: as questões de identidade 
e a pluralidade destas identidades; como a manifestações desta negritude no campo 
cinematográfico; como a reflexão sobre a questão da representação do negro no cinema 
brasileiro. Para tanto, alguns autores são fundamentais para a presente proposta: Pierre 
Bourdieu, Joel Zito Araújo, Denys Cuche, Stuart Hall, Petrônio Domingues, Robert Stam, 
Zilá Bernd, Ella Shohat, Orlando Senna, entre outros. 

 
Palavras-chave: Cinema Negro; Representação; Identidades; Negritudes; Campo 
Audiovisual. 

 
 
 

Abstract: This article aims to make some reflections on the emerging scenario of the 
Brazilian Black Cinema. A discussion that also started in the 1960s, with critic and filmmaker 
David Neves, the flowering of New Cinema, seems to gain a new configuration and 
perception in the contemporary face of new contexts and the action of the agents in this field. 
However, the relevance of this debate reveals other issues such as identity issues and plurality 
of the identities; as manifestations of blackness in the film field; as the reflection on the issue 
of black representation in Brazilian cinema. Therefore, some authors are fundamental to this 
proposal: Pierre Bourdieu, Joel Zito Araújo, Denys Cuche, Stuart Hall, Petrônio Domingues, 
Robert Stam, Zilá Bernd, Ella Shohat, Orlando Senna, among others. 

 
 

Keywords: Black Cinema; Representation; Identities; Negritude; Audiovisual field. 
 
 
 

Quando Noun Bouzid fala que o cinema é mais colonizador que o colonialismo, eu 
compreendo. A batalha de imagens é mais feroz, a mais implacável e, o que é pior, é 
contínua (Ngugi Wa Thiong‟o). 

 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

É inegável que o cinema brasileiro depois do chamado período da retomada vive um grande 

momento. Os investimentos neste campo, como em toda a sua cadeia produtiva, incluindo 

centros de formação de profissionais - universidades públicas e privadas com a abertura de 
 
 
 
 

1 Mestrando no Programa de Pós-graduação de Comunicação e Territorialidades da Universidade Federal do 
Espírito Santo. Vitória (ES). E-mail: adrixmonteiro@gmail.com
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cursos na áreas de audiovisual, escolas técnicas no setor, cursos e oficinas ministrados por 

ONG‟s, etc. - manifestam como instâncias de reconhecimento e consagração de um campo 

que, no último ano, chegou a marca de 129 longas-metragens lançados no Brasil
2
. Nesta 

história recente alcançando recorde de lançamento dos últimos 20 anos
3
. E isso sem mensurar 

as centenas de produções de curtas-metragens resultante de políticas públicas estaduais e 

municipais espalhado pelo país. 
 

No entanto, é momento também que fica evidente questões que outrora são relevantes para 

uma consolidação orgânica de cinema brasileiro que se pense para além de uma consolidação 

mercadológica. Mas que não se perca de vista o impacto social do cinema como sua potência 

na produção significados, imaginários e na construção da identidade de uma nação. 

(BACZCO, 1989; KELLNER; 2001; SILVERSTONE, 2002). 

 
De fato, como apontou Nagib (2006), o cinema da América Latina, sobretudo do Brasil, 

Argentina e México, ressurge em meados dos anos 1990 de um período de ostracismo e 

estagnação – no contexto brasileiro, a euforia estava muito ligado a uma estabilidade 

econômica e política que possibilitaram retomar investimentos no setor que fora suspenso no 

início do período democrático com governo Collor. 
 

Nesses países, a retomada derivou do estabelecimento de governos democráticos, que 
instituíram políticas culturais propícias e incentivos ao cinema; mas também da sintonia 
com uma situação mundial que garantia espaço a expressões multiculturais, sobretudo 
quando temperavam impulsos autorais com a cor local e uma certa dose de gêneros 
consagrados. (NAGIB, 2006, p. 17). 

 

 

Será que a garantia de espaço para as ―expressões multiculturais‖ brasileiras foram suficientes 

para que ganhassem as telas? Será que a diversidade cultural e étnica está expressa no cinema 

brasileiro? 

 
Como veremos a seguir, este artigo traz algumas reflexões que coloca em questão a 

diversidade étnico-racial no cinema nacional, basicamente em relação a presença do negro, e 

principalmente do surgimento do Cinema Negro brasileiro. 
 
 
 
 
 

 
2 Fonte: ANCINE/ SADIS (Sistemas de Acompanhamento de Distribuição em Salas de Exibição) e Filme B. 
Portal: http://oca.ancine.gov.br/filmes_bilheterias.htm . Acessado 10/07/2016.  3 Esta marca de 129 longas-metragens lançados do país também foi alcançada no ano de 2013. No ano seguinte, 
em 2014, sofreu uma leve queda totalizando 114 lançamentos. Representando uma queda de 11,63%.
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Portanto, partimos da perspectiva teórica boudieusiana entendendo o setor audiovisual como 

um Campo. 

 
Os campos apresentam-se à apreensão sincrônica como espaços estruturados de posições 
(ou de postos) cujas propriedades dependem da sua posição nesses espaços e que podem ser 
analisadas independentemente das características de seus ocupantes (em partes 
determinadas por elas). (BOURDIEU, 2003, p. 119). 

 

 

O campo audiovisual brasileiro, como outros campos sociais, apresentam condições de análise  

por ter uma dinâmica própria de funcionamento e ação de seus agentes e instituições. Neste 

caso, nossa atenção está direcionado a realizadores negros, ou seja, a atuação de cineastas 

negros neste campo. 

 
Pierre Bourdieu (2003) nos revela que ―qualquer que seja o campo, ele é um objeto de luta 

tanto em sua representação quanto em sua realidade‖ (BOURDIEU, 2003, p. 29). O sociólogo 

ainda afirma que campo ―é um espaço de relações de força entre agentes ou instituições que 

têm em comum possuir o capital necessário para ocupar posições dominantes nos diferentes 

campos‖. (BOURDIEU, 2005. p. 244). Portanto, esta concepção nos ajudará a compreender as 

constantes tensões no campo do audiovisual brasileiro a partir do momento que agentes 

atuantes neste espaço passam a questionar determinadas posições. Refiro-me aos artistas 

negros deste campo como atores, atrizes, produtores, cineastas, etc. que, todavia sempre 

ficavam a margem do cinema brasileiro. Para além da necessidade de adquirir capital 

(simbólico, cultural, econômico) neste campo para ocupar uma posição dominante, não 

podemos excluir o componente racial que naturaliza certas práticas, na qual, revela um 

cenário extremamente desigual. 

 
Por isso pensar no Cinema Negro brasileiro é pensar neste sujeito negro que está em disputa 

para ocupar espaços de poder neste campo, ou seja, o espaço de direção e/ou criação. Pois, 

segundo Carvalho (2005), a configuração do modelo de produção do cinema nacional 

concentra poder nas mãos dos diretores. Nesse sentido, é importante questionar que Cinema 

Negro é este? O implica o engajamento de alguns cineastas nesse movimento? A afirmação 

de uma identidade? A manifestação da negritude brasileira no cinema narrada pelos próprios 

negros? 

 
São questionamentos pertinentes que este artigo se propõe a refletir como outro tema 

recorrente neste debate que envolve a representação do negro no cinema nacional, neste caso 

considerando suas práticas no contexto da criação e produção, como realizadores, agentes 

autores, não somente ocupando espaços no interior das narrativas. 
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2. REPRESENTAÇÃO DE QUÊ? DE QUEM? 
 

Na esteireira do ―Movimento de Retomada‖ do cinema brasileiro, devido ao novo cenário que 

se apresentava a partir do primeiro ano do governo Fernando Henrique Cardoso, ―embora a 

expressão contenha inúmeras indefinições quanto ao período considerado e à sua 

abrangência‖ (IKEDA, 2015, p. 33), os primeiros filmes captados com recursos fiscais foram 

lançados e alcançaram um sucesso de público e de crítica inesperados. Entre eles estão 

―Carlota Joaquina‖ (Carla Camurati, 1995), atingindo 1,5 milhão de espectadores, e ―O 

Quatrilho" (Fábio Barreto, 1995) recebendo a indicação ao Oscar de Melhor Filme 

Estrangeiro. Ambos contribuíram significativamente para reavivar a autoestima do cenário do 

cinema brasileiro. E assim, nesta euforia caminhou cinema nacional depois da segunda 

metade da década de 90. (IKEDA, 2015). 

 
Nesse momento em que o mercado cinematográfico brasileiro tomava a direção de uma linha 

ascendente e uma consolidação de uma política para o audiovisual, numa outra esfera 

acirrava-se o debate da representação. 

 
A partir de 1998, um grupo de cineastas negros independentes de São Paulo passaram a 

manter contatos informais e conhecerem os trabalhos uns dos outros. No ano seguinte, os 

realizadores Jeferson De, com o curta-metragem ―Gênesis 22‖, e Noel Carvalho e Alessandro 

Gamo com ―O Catedrático do Samba‖ participaram do 10º Festival Internacional de Curtas-

Metragens de São Paulo. No festival, De juntamente com Daniel Santiago organizaram um 

encontro no Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP) com vários cineastas 

negros, dentre eles estavam: Celso Prudente, Agenor Alves, Ari Cândido, Noel Carvalho, 

Rogério Moura, Valter José, o poeta Arnaldo Conceição e o fotógrafo Luís Paulo Lima. 

 
Uma reunião que sinaliza que as questões dentro do campo do audiovisual estão além de uma 

estabilidade mercadológica e os tapetes vermelhos dos festivais. A discussão negro-cinema no 

Brasil mostrou-se importante, pois neste período, véspera do século XXI, havia mais de 10 

anos que um cineasta negro não dirigia um longa-metragem e sua representação nas telas 

estava condenado algum tipo de estereótipo ou arquétipo, de acordo com a análise de 

Rodrigues (2011). No entanto, observa Araújo (2006), o cinema brasileira poderia ser 

inovador na incorporação de negros e índios, porém esbarra na falta de debate e reflexão sobre 

a diversidade de nossa experiência social e multirracialidade cometendo os mesmos erros no 

tratamento que há anos o Movimento Negro e pesquisadores criticam. Aproveitamos 
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para ressaltar que este problemas não é identificado apenas no cinema mas especialmente no 

campo da mídia em geral
4
. 

 
Em meados dos anos 2000, durante a 11ª edição do Festival Internacional de Curtas-

metragens de São Paulo, houve uma mostra dedicada a realizadores negros, e, em um dos 

debates o jovem cineasta Jeferson De apresentou o manifesto a ―Gênese do Cinema Negro 

Brasileiro‖, apelidado carinhosamente, como afirmou o próprio autor, de ―Dogma Feijoada‖. 

 
1) O filme tem que ser dirigido por um realizador negro; 2) O protagonista deve ser negro;   
3) A temática do filme tem que estar relacionada com a cultura negra brasileira; 4) O filme 
tem que ter um cronograma exequível. Filmes-urgentes; 5) Personagens estereotipados 
negros (ou não) estão proibidos; 6) O roteiro deverá privilegiar o negro comum brasileiro;   
7) Super-heróis ou bandidos deverão ser evitados. (CARVALHO, 2005, p. 96). 

 
 
 

Inspirado no Dogma 95, liderado pelo cineasta dinamarquês Lars von Trier, o dogma 

brasileiro causou a sua polêmica, especialmente devida a repercussão midiática. As reações 

foram as mais diversas, inclusive os que afirmavam ser uma ―ação de marketing‖ do diretor 

para se promover, enquanto outros se preocupavam com a determinação de regras no fazer 

cinematográfico, sobretudo em relação a representação do negro no cinema. Diferentemente 

dessas posições, a análise do pesquisador Carvalho (2005), foi de enaltecer a atitude de 

Jeferson De em reascender o debate sobre o papel do negro dentro cinema nacional. 

 
No melhor sentido tropicalista, o Dogma Feijoada canibalizou o Dogma europeu e, de 
quebra, abriu a discussão sobre a possibilidade de um cinema feito por negros, sem rancor e 
queixas que caracterizam esse movimento. De forma direta, objetiva e rápida tentava criar 
uma agenda mínima para pensar um cinema negro brasileiro. (CARVALHO, 2005, p. 97). 

 

 

No ano seguinte, em abril de 2001, durante a 5º edição do Festival de Cinema de Recife, 

atores, atrizes e realizadores negros e negras em mais um ato político em que colocava em 

discussão a diversidade étnica no campo audiovisual brasileiro – ampliando a extensão do 

debate – redigiram que foi denominado como Manifesto de Recife. Estes foram os pontos da 

carta-manifesto: 

 
1) O fim da segregação a que são submetidos os atores, atrizes, apresentadores e jornalistas 
negros nas produtoras, agências de publicidade e emissoras de televisão; 2) A criação de   

 
 
 

4 Alguns estudos sobre questões raciais e mídia: ARAUJO, Joel Zito. A negação do Brasil: o negro na tele 
novela brasileira. Editora Senac São Paulo. 2000.; HASENBALG, Carlos. As imagens do negro na publicidade. 
In: __ Estrutura Social, Mobilidade e Raça. São Paulo: Editora Vértice, 1988.; RODRIGUES, João Carlos. O 
negro brasileiro e o cinema. 3. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 2001.; SODRÉ, Muniz Claros e Escuros: identidade, 
povo e mídia no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1999.
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um fundo para o incentivo de uma produção audiovisual multirracial no Brasil; 3) A 
ampliação do mercado de trabalho para atrizes, atores, técnicos, produtores, diretores e 
roteiristas afros-descendentes. 4) A criação de uma nova estética para o Brasil que 
valorizasse a diversidade e a pluralidade étnica, regional e religiosa da população brasileira. 
(CARVALHO, 2005, p. 98-99). 

 
 
 

Entre os que estavam presente no festival e assinaram Manifesto foram Antônio Pitanga, 

Antônio Pompeu, Joel Zito Araújo, Luiz Antônio Pillar, Maria Ceiça, Maurício Gonçalves, 

Milton Gonçalves, Norton Nascimento, Thalma de Freitas e Zózimo Bulbul. 

 
Foram dois movimentos que, do ponto de vista histórico, são recentes e foram encabeçados 

por cineastas e atores negros, ou seja agentes sociais que reivindicavam novas formas de 

representação e um cinema negro no campo cinematográfico nacional (Carvalho, 2006). 

Nesse sentido, é-nos importante salientar a relevância desses manifestos com uma ação 

política dentro do campo do audiovisual, uma vez que, como nos mostrou Bourdieu (2005; 

2003), são as demonstrações das relações de forças que agem no campo, onde elas se 

manifestam nas disputas entre os agentes deste campo. Entretanto, é importante observar que 

neste caso estamos nos referindo a uma disputa por representação e afirmação identitária em 

decorrência de um longo e histórico processo de discriminação expresso de formas diversas. 

Desde da expressão do ideário do embranquecimento aos mais diversos estereótipos aos 

personagens negros. Portanto, são questões de cunho cultural que estão naturalizadas que 

precisam ser debatidas, pois Shohat e Stam (2006) nos mostra que os discursos artísticos não 

estão inerentes a vida social comum. ―Ficções cinematográficas inevitavelmente trazem à tona 

visões da vida real não apenas sobre o tempo e o espaço, mas também sobre relações sociais e 

culturais‖. (SHOHAT e STAM, 2006, p. 263). 
 

Nesse sentido, podemos apontar ligeiros avanços, mas as estruturas elitistas e racistas ainda se 

mantém. Como podemos confirmar com dados de uma recente pesquisa, publicado em julho 

de 2014, chamada ―A cara do cinema nacional: perfil de gênero e cor dos atores, diretores e 

roteiristas dos filmes brasileiros (2002-2012)‖, realizada pelo Grupo de Estudos 

Multidisciplinares de Ação Afirmativa (GEMAA) do IESP-UERJ
5
. Foram analisados filmes 

de maior bilheteria no país entre os anos de 2002 a 2012, totalizando 218 produções, em que o 
 
 
 
 
 
 

5 Infográfico da pesquisa: http://gemaa.iesp.uerj.br/publicacoes/infografico/infografico1.html Acessado: agosto 
de 2015. 
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objetivo era averiguar como se manifestava a diversidade de cor e identidade de gênero nesse 

campo. 

 
A pesquisa apontou que dos filmes analisados, 84% dos diretores são homens e brancos, 13% 

dos diretores são mulheres de cor branca e apenas 2% dos diretores são homens e negros. Não 

foi identificada nenhuma diretora mulher e negra. Entre a função de roteirista, segue a 

discrepância: homens de cor branca representa 74% das produções, enquanto mulheres de cor 

branca ocupam 26% e apenas 4% dos roteiristas são homens negros. Novamente, entre os 

filmes analisados não há mulheres negras na função de roteirista. 
 

E a desigualdade se mantém quando os dados se referem à presença de atores e atrizes em 

produções cinematográficas. A pesquisa concluiu que 80% do elenco é de cor branca. E como 

pontuado acima, mesmo a população negra sendo maioria, os negros aparecem em apenas 

31% dos filmes. Quase sempre caracterizado a partir de estereótipos associados à pobreza ou 
 

à criminalidade. Shohat e Stam (2006), chamam a atenção para relação de poder arbitrária 

entre quem tem os mecanismos de construção dos textos midiáticos e os grupos que são 

historicamente vítimas. 

 
A questão crucial em torno dos estereótipos e distorções está relacionada ao fato de que 
grupos historicamente marginalizados não têm controle sobre sua própria representação. A 
compreensão profunda desse processo exige uma análise abrangente das instituições que 
criam e distribuem textos midiáticos, assim como de suas plateias. (SHOHAT e STAM, 
2006, p. 270). 

 
A extrema desigualdade revelada no campo cultural do cinema brasileiro evidenciada pela 

pesquisa implica numa série de consequências sociais e de imaginários negativos para a 

população negra. Nesse sentido, assevera a importância de políticas públicas no setor. Como 

por exemplo, o Edital Curta Afirmativo
6
, do Ministério da Cultura, que premiou mais de 40 

cineastas jovens negros e negras de várias regiões do país nas duas edições lançadas, a 

primeira em 2012 e a segunda em 2014. No lançamento da última edição, a ministra em 

exercício, Ana Cristina Wanzeler, reconheceu que o caminho para a conquista da diversidade 

multirracial no cinema é o investimento em políticas públicas no setor. 

 
Buscamos dar voz e protagonismo a produtores negros e à cultura negra, tão essenciais à 
nossa raiz brasileira, tão fundamentais na formação de nossa identidade como país, mas que  

 
 
 

6 Confira o texto da cineasta Viviane Ferreira em que ela faz uma reflexão sobre a tentativa de embargar 
juridicamente a criação do Edital Curta Afirmativo cuja alegação era de inconstitucionalidade. Link: 
http://nobrasil.co/meia-lua-e-uma-rasteira-peleja-entre-poder-institucional-e-o-cinema-negro/  
Acessado: 02/08/2016 
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historicamente ficaram excluídos das políticas públicas. (Discurso de lançamento, ministra 
em exercício Ana Cristina Wanzeler, 2014)7. 

 
Por outro lado, reconhecemos nesta iniciativa uma ação catalisadora para consolidar o 

Cinema Negro brasileiro, fruto de intensos debates onde o Estado reconhece que é preciso de 

uma intervenção para a construção de um processo de mudança que depende também da ação 

de outros agentes e instituições deste campo. 

 
 

 

3. CINEMA NEGRO: DISCUSSÕES ONTEM E HOJE 
 

O primeiro momento que ouvimos falar de um ―cinema negro‖ no Brasil é no artigo do crítico 

e cineasta David Neves, que foi apresentado na 5ª Resenha de Cinema Latino-americano, em 

Gênova, Itália, em 1965. Mas somente publicado no Brasil três anos depois, em 1968. 

Diferentemente do contexto norte-americano, que neste período já havia grandes realizadores 

negros, como Oscar Micheaux, com mais de 40 filmes produzido e dirigido, Neves (1968), ao 

analisar o campo cinematográfico nacional não conseguiu identificar uma produção 

exclusivamente de diretores negros
8
. 

 
O filme de autor negro é um fenômeno desconhecido no panorama cinematográfico brasileiro, o 
que não acontece absolutamente com o filme de assunto negro que, na verdade,  
é quase sempre uma constante quando não é um vício ou uma saída inevitável. (NEVES, 
1968, p. 75). 

 
Neves (1968), portanto, buscou uma identificação de um Cinema Negro por outras vias que 

não fosse à realização. Já que ele não encontrou dentro do cinema nacional produções de 

diretores negros que justificasse tal análise. 
 

No panorama cinematográfico brasileiro emergiam cinco filmes que serão, no método 
indutivo que proponho adotar aqui, as bases de uma modesta fenomenologia do cinema 
negro no Brasil. Os filmes são: Barravento, Ganga Zumba, Aruanda, Esse Mundo é Meu e 
Integração Racial. (NEVES, 1968, p. 76). 

 
A partir de então o crítico discorre sua argumentação justificando a seleção destes filmes. Ele 

gasta a maior parte do texto analisando o filme de Glauber Rocha, ―Barravento‖ (1962). ―O 

fator negro não é a tecla sobre a qual se calca diretamente, mas, suas harmonias fazem, por 

vias indiretas, vibrar as cordas às quais aquele fator está mais ligado‖. (NEVES, 1968, p. 76). 
 
 

7 Conferir: http://www.cultura.gov.br/inscricoes-abertas/-/asset_publisher/kQxYTMokF1Jk/content/ministerio-
da-cultura-lanca-edital-de-apoio-a-producao-audiovisual-afro-brasileira/10883 . Acessado: 10/07/2016.  
8 Até a publicação do texto de David Neves tem-se o registro de apenas dois diretores negros. Cajado Filho 
dirigiu os filmes Estou Aí (1948), Todos Por Um (1949), O Falso Detetive (1950), E o Espetáculo Continua 
(1958) e Aí Vem a Alegria (1959); e Haroldo Costa que dirigiu o filme Pista de Grama (1958). (CARVALHO, 
2005; RODRIGUES, 2011).

 
 
 
 

 

http://www.cultura.gov.br/inscricoes-abertas/-/asset_publisher/kQxYTMokF1Jk/content/ministerio-da-cultura-lanca-edital-de-apoio-a-producao-audiovisual-afro-brasileira/10883
http://www.cultura.gov.br/inscricoes-abertas/-/asset_publisher/kQxYTMokF1Jk/content/ministerio-da-cultura-lanca-edital-de-apoio-a-producao-audiovisual-afro-brasileira/10883
http://www.cultura.gov.br/inscricoes-abertas/-/asset_publisher/kQxYTMokF1Jk/content/ministerio-da-cultura-lanca-edital-de-apoio-a-producao-audiovisual-afro-brasileira/10883
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Podemos sintetizar sua análise nessa afirmação, pois a manifestação da negritude acontece de 

forma natural e não sendo a discussão principal do filme: relação de exploração econômica e 

social de uma comunidade pesqueira e a alienação religiosa que os impedem de lutar contra 

essa exploração. 
 

Dizíamos que o estímulo central do realizador tinha sido não o negro com origem e cultura, 
mas como objeto e consequência (fatores onde a cor não age como dominante casual) ou 
instrumento para a demonstração de uma tese universal (a exploração humana do trabalho 
humano). O personagem central é um negro. Firmino Bispo dos  Santos, mas, é porta-voz do 
realizador (branco) seu representante entre os demais personagens. Tema negro se 
manifesta portanto, por um condicionamento geográfico e social, mas e isto é importante, 
mesmo como acessório é aceito e prolongado através das longas meditações tanto éticas 
quanto estéticas, como a capoeira, o candomblé, a beleza da mulher negra, etc. (NEVES, 
1968, p. 77). 

 

 

Neves (1968) chega a afirmar que Barravento só não é a melhor representação do ―gênero‖ do 

que ―Ganga Zumba‖ (Carlos Diegues, 1964), na qual, considera realmente um filme negro 

―inteiramente baseado e desenvolvido sobre problema da cor. Nele, os personagens em 

função dela; vivem, lutam, morrem e se imortalizam por ela. Num sentido restrito, esse é o 

único filme de assunto negro feito pelo cinema novo‖ (NEVES, 1968, p. 77-78). 
 

Outro texto importante para esta discussão é do crítico e cineasta baiano, Orlando Senna, 

publicado em 1979. Nele Senna, buscou analisar o negro na história do cinema brasileiro até 

aquele período, a década de 70. E constatando o lugar de subalternidade deste grupo étnico e 

o histórico de personagens caricatos como ―negro malandro‖ e a ―mulata sexualizada‖. Na 

qual, concluiu que este lugar subalterno só poderia se alterar com o surgimento de diretores 

negros. 

 
Uma visão abrangente de nossa história cinematográfica até meados da década de 70 revela 
que o Cinema Brasileiro mostra o negro dentro do espaço a ele reservado pela Cultura 
Dominante, sem qualquer propensão efetiva a uma análise deste cerceamento e sem 
qualquer impulso notável no sentido de modificar a situação (exceções há, algumas 
propostas individuais – mas os oásis não caracterizam o deserto, antes pelo contrário). A 
modificação deste panorama nos últimos três anos é sutil, se levarmos em conta a  
gigantesca produção de filmes no Brasil (cerca de 100 longas e 200 curtas -metragens por 
ano) e a discriminação racial disseminada, em estado crônico, nas elites intelectuais. Um 
dos pontos que pode tornar menos sutil esta modificação é o surgimento de diretores negros  
– que nunca ocorrera antes. (SENNA, 1979, p. 225). 

 

 

Por uma outra perspectiva de análise, o crítico afirma que independente de qualquer tipo 

valorização de artistas negros pelos trabalhos excepcionais de interpretação como os de Ruth 

Souza, Lídio Silva, Vera Regina, Lea Garcia, Mário Gusmão, Eliézer Gomes, Henricão Jorge 

Coutinho, Antonio Pitanga e a expressão maior desta estirpe, Grande Otelo não são suficiente 
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para alterar a configuração campo do cinema nacional, uma vez que, o poder econômico e 

ideológico de um filme estão nas mãos de produtores e diretores. (SENNA, 1979). Ele afirma: 

 
 

E aqui atingimos um ponto capital no relacionamento Cinema-Negro: por que não existe 
um discurso Negro no cinema, enquanto este discurso se realiza (em maior e menor grau) 
na música, na dança, no teatro (a experiência de Abdias do Nascimento) e na literatura? 
(SENNA, 1979, p. 225). 

 

 

A análise do campo cinematográfico realizado por Senna (1979) que resulta nessa indagação 

se torna um ponto fundamental em nossa discussão. Primeiro que ela difere da metodologia 

utilizada do David Neves (1968); e segundo, nos permite concluir que o fato de não haver 

produções conduzidas por negros é um fator determinante para adquirir um discurso negro no 

cinema brasileiro na perspectiva do crítico Orlando Senna (1979). 

 
Portanto, Senna (1979), reconhece uma proposta de Cinema Negro a partir do momento que 

os realizadores afro-brasileiros passem a assumir o controle da câmera, ou seja, passem a 

dominar o elemento criativo do processo cinematográfico e terem autonomia de decisão. ―O 

único meio para que um discurso Negro seja articulado no Cinema Brasileiro: a tomada, pelos 

próprios negros, de uma parcela de decisão na complexa engrenagem cinematográfica – 

capitalista, industrial e fechada‖. (SENNA, 1979, p. 226). 
 

Senna (1979) chega citar com bastante entusiasmo a estreia três atores que nos anos 1970 

começavam assumir a direção. Zózimo Bulbul estreou com um contundente curta-metragem 

chamado ―Alma no Olho‖ (1973) baseado no livro do líder dos Panteras Negras Alma no 

Exílio; Waldir Onofre dirigiu ―As Aventuras de um Pandeiro‖ (1977); e Antonio Pitanga 

esteve na direção do filme ―Na Boca do Mundo‖ (1979). E podemos considerar este período o 

momento do nascimento de um Cinema Negro Brasileiro. 

 
Em nossa concepção, as análises e provocações feita por Senna (1979) continuam atuais, uma 

vez que, como mostramos a negação de uma identidade multiétnica em detrimento de uma 

estética euro-americana continua hegemonicamente vigente no cinema brasileira. Embora, 

atualmente vemos cenas de resistência de uma negritude que aos poucos têm conseguido 

construir suas narrativas e vão conquistando seu espaço neste campo de intensas disputas. E 

com isso, atualizando o debate de sobre um novo Cinema Negro brasileiro. 
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Segundo o pesquisador e cineasta Joel Zito Araújo
9
, o ponto em comum na discussão de um 

Cinema Negro é a busca de uma afirmação de identidade negra. E acima de tudo, é a 

compreensão de que a realidade social é racista, e que nega no homem negro, na mulher negra 

e na criança negra os elementos de valorização identitários enquanto negros, tanto do ponto 

de vista estético como cultural. Para a pesquisadora Maíra Zenun (2014), o Cinema Negro 

nasce em ―oposição às imagens eurocêntrica/etnocêntrica, introduzindo novos referenciais 

sobre os sujeitos à margem do mainstream. Ou seja, um cinema que busca reconhecimento e 

valorização das populações negras‖ (ZENUN, 2014). 

 
O pesquisador Júlio Santos (2013) enxerga na proposta de um Cinema Negro, ―uma resposta 

identificadora a determinadas demandas históricas, sociais e culturais, nas quais o „negro‟ 

sugere uma adjetivação de pertencimento e reconhecimento de uma identidade „necessária‟‖. 

(SANTOS, 2013, p. 102). E o autor conclui: 
 

Ao falar de um ―cinema negro‖ pode-se partir de uma perspectiva histórica em que a 
construção de tal categoria se dá através da quantidade e qualidade de participação de 
realizadores e criadores, negros e negras, que produzem cinema em todas as suas formas, 
isto é, em todos os seus gêneros. (SANTOS, 2013, p. 102). 

 
 

 

4. “UMA NOVA CENA”: EXPRESSÕES DE NEGRITUDE(S) NO EMERGENTE 

(NOVO) CINEMA NEGRO BRASILEIRO 
 

É necessário estudos mais profundos que aponte e nos ofereça dados concretos sobre os 

realizadores negros e negras em atividade nesse momento no cinema nacional. O que 

apontamos foi para uma série de mudanças estruturais que permitiram vislumbrar um cenário 

promissor no campo audiovisual a respeito deles. Porém, concordamos com Carvalho (2005), 

que uma unidade estética deste novo Cinema Negro é uma tentativa fadada ao fracasso, pois 

pelo simples fato de se autodeclararem negros não significa que suas representações terão 

algo em comum. 

 
Por outro lado, encontramos nesse Cinema, nas suas mais diversas expressões, a força de uma 

negritude brasileira. Sabemos da complexidade ao evocar essa terminologia, porém como 

afirma o historiador Petrônio Domingues (2005), o termo atualmente tornou-se polissêmico. 
 

Segundo a classificação de Zilá Bernd, ele pode significar o fato de uma pessoa pertencer à 
raça negra; à própria raça como coletividade; à consciência e à reivindicação do homem  

 
9 Entrevista concedida ao autor em julho de 2015 (não publicada).
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negro civilizado; à característica de um estilo artístico ou literário; ao conjunto de valores 
da civilização africana. Já o novo Aurélio define negritude como: 1) estado ou condição das 
pessoa de raça negra; 2) ideologia característica da fase de conscien tização pelos povos 
negros africanos da opressão colonialistas, a qual busca reencontrar a subjetividade negra 
observado objetiva mente na fase pré-colonial e perdida pela dominação ocidental. E, 
finalmente, o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa , a qual, define negritude como 
sinônimo de 1) qualidade ou condição de negro; 2) sentimento de orgulho racial e 
conscientização do valor e riqueza cultural dos negros. (DOMINGUES, 2005, p. 29-30). 

 

 

Domingues (2005) explica que para Aimé Cesáire – o criador do termo negritude, aparecendo 

pela primeira vez no poema “Cahier d‟un Retour au Pays Natal” 
10

 –, a ―negritude é 

simplesmente o ato de assumir ser negro e ser consciente de uma identidade, história e cultura 

específica‖ (DOMINGUES, 2005, p. 30). 
 

A essência da negritude nos remete aos anos de 1930 e foi um movimento âmbito global e 

transnacional ligado à diáspora africana desde de suas origens, tendo como precursores os 

intelectuais Léopold Sédar Senghor, do Senegal, Léon Damas, da Guiana Francesa e Aimé 

Césaire, da Martinica, inicialmente de cunho cultural e posteriormente adquirindo aspectos 

políticos. (BERND, 1987; DOMINGUES, 2005; HASSAN, 2011). 
 

Não é nosso interesse neste momento uma discussão sobre o desenvolvimento do conceito 

e/ou o impacto deste que se tornou um dos grandes movimento de intelectuais africanos e de 

negros da diáspora no século passado, pois há uma extensa bibliografia a respeito. Porém, 

criado num determinado contexto histórico-político-social sua repercussão e sua disseminação 

foram as mais diversas por onde chegou, inclusive no Brasil. A sua popularização por aqui a 

partir dos anos 1980, principalmente pelas classe artística descolado de sua origem inicial foi 

motivo de críticas. Porém, Ferreira (2006) salienta que tal análise tende incorrer no erro por 

não levar em conta os contextos e realidades, as quais, o conceito fora formulado. 
 

Assim, comparar as declarações apressadas feitas por artistas contemporâneos sobre o tema, 
tal como o conceito se afigura hoje no país, com discursos filosóficos, políticos e estéticos 
da negritude fundada por intelectuais negros submetidos ao colonialismo francês, 
conduziria inevitavelmente, do ponto de vista teórico, a alguns impasses e discrepâncias. 
No plano metodológico, seriam mais efetivas as comparações que levassem em conta 
gêneros similares, temporalidades e realidades específicas dos discursos identitários 
produzidos em seus contextos de origem. (FERREIRA, 2006, p. 181-182). 

 

 

Para Ferreira (2006), tendo em vista, os procedimentos habituais no Brasil em relação a 

trabalhos sob influência de ideias estrangeiras ―talvez se devesse pensar a negritude sob o  
 
 

10 Poema ―Caderno de um regresso ao país Natal‖, Aimé Césaire (1939).
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ângulo das representações e, por conseguinte, como mais uma vítima feliz de nossa 

antropofagia‖ (FERREIRA, 2006, p. 182). Mesmo passando pelo processo de ressignificação 

e o conceito ganhando referências locais (nacionais), ―a linguagem da Negritude está de fato 

ligada a uma consciência de ser Negro‖ (HASSAN, 2011, p. 187). E esta consciência do 

torna-se negro que permite a compreensão desse universo racista e promove ―uma defesa dos 

valores raciais do mundo negro. [...] uma libertação subjetiva: o negro deixou de sentir-se 

inferior e passou a ter orgulho de si mesmo‖. (DOMINGUES, 2005, p. 39). 

 
A expressão de um Cinema Negro diverso em sua concepção estética reflete a diversidade e a 

pluralidade cultural deste grupo racial, impendo-o, assim, que cainhamos num essencialismo 

ao defender apenas uma perspectiva de negritude. Falamos, sim, em negritudes! 
 

Mas é para a diversidade e não para homogeneidade da experiência negra que devemos 
dirigir integralmente a nossa atenção criativa agora. Não é somente para apreciar as 
diferenças históricas e experienciais dentro de, e entre, comunidade, regiões, campo e 
cidade, nas culturas nacionais e entre as diáspora, mas também reconhecer outros tipos de 
diferenças que localizam, situam e posicionam o povo negro. A questão não é simplesment e 
que, visto que nossas diferenças raciais não nos constituem inteiramente, somos sempre 
diferentes e estamos sempre negociando diferentes tipos de diferenças – de gêneros, 
sexualidade, classe. (HALL, 2009, p. 327-328). 

 

 

Nessa concepção, a manifestação de uma identidade negra será plural e diversa. Segundo 

Cuche (2002) não existe identidade em si só sendo ela sempre resultante de um processo 

relacional. ―A identidade existe sempre em relação a uma outra. Ou seja, identidade e 

alteridade são ligadas e estão em uma relação dialética. A identificação acompanha a 

diferenciação‖ (CUCHE, 2002, p. 183). Corroborando com esta ideia, para Hall (2009), 

estamos sempre em constante negociação, ―não com um único conjunto de oposições que nos 

situe sempre na mesma relação com os outros, mas com uma série de posições diferentes‖ 

(HALL, 2009, p. 328). Ele conclui afirmando que a questão mais difícil no campo das 

identidades e antagonismo é o frequente deslocamento entre si. 

 
Portanto, este novo cenário que se apresenta decorrente de uma série de transformações 

sociais ocorrido no país, revela por outro lado, uma produção que têm buscado ganhar espaço 

dentro deste campo, marcar território político e simbólico e afirmar as múltiplas identidades 

negras. Como disse o grande expoente deste Cinema Negro contemporâneo, o cineasta 

Jeferson De ao ser questionado em uma entrevista sobre se ele conhecia seu público e se era 

parecido com ele. 

 
Tive uma infância tranquila no interior, com meu pai e minha mãe, pude estudar e trabalhar 
mais tarde. Sei muito bem que esta não é a realidade da maioria dos negros. Não sei como  
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vive aquele negro que mora no Sul, onde quase neva, e também desconheço a rotina 
daquele que cata coco no Nordeste. Se os cineastas de lá falarem sobre isto, será um grande 
lance. O equívoco é retratar os negros brasileiros como se fossemos apenas um só. Não 
somos iguais, é preciso falar de nossas diferenças. Eu, particularmente, falo para o jovem 
negro de São Paulo, ou de outra grande metrópole. (DE, 2001)11. 

 

 

Da geração surgida nos manifestos ―Dogma Feijoada‖ e do ―Manifesto de Recife‖ Jeferson 

De e Joel Zito Araújo foram aqueles que conseguiram adquirir capital simbólico para além do 

movimento Cinema Negro ao ganhar legitimidade em grandes festivais nacionais e 

internacionais. Joel está em fase de gravação de seu quinto longa-metragem e De está em fase 

de gravação de seu terceiro longa-metragem, além de ter realizado dois projetos de minissérie 

para TV. 

 
Há uma nova geração de cineastas negros brasileiros que poucos têm conseguido fazer seu 

primeiro longa-metragem como é o caso do mineiro André Novais de Oliveira, lançou ―Ela 

Volta Na Quinta‖ (2014). Sendo sucesso de crítica e conquistou diversos prêmios em festivais 

nacionais e internacionais. Oliveira também foi premiado na Quinzena dos Realizadores no 

Festival de Cannes com o curta-metragem ―Pouco Mais de um Mês‖ (2013). 
 

O capixaba Edson Ferreira lançou seu primeiro longa-metragem ―Entreturnos" (2015), o filme 

teve uma boa carreira nos festivais ganhando também prêmios nacionais e internacionais. 

Infelizmente, teve uma passagem muito curta pelo cinema, mas o filme faz parte da 

programação do Canal Brasil sendo exibido periodicamente. Edson já trabalha num próximo 

projeto de longa chamado, Estrada Partida, ainda sem data para execução. 

 
Na produção contemporânea, ainda não conseguimos identificar um longa-metragem dirigido 

e/ou roteirizado por uma cineasta negra – como constatou a pesquisa do GEMAA. Porém, há 

uma vasta produção do Cinema Negro feminino de curtas-metragens. Nomes como Juliana 

Vicente, Yasmin Thayná, Larissa Fulana de Tal, Renata Martins, Sabrina Fidalgo e Viviane 

Ferreira são nomes que acreditamos em breve assistir numa produção de grande porte. 
 

Destacamos o curta ―O Dia de Jerusa‖ (2014), de Viviane Ferreira, que também foi 

selecionado para Quinzena de Realizadores do Festival de Cannes. O filme protagonizado 

pela atriz Léa Garcia (Jerusa), recebe a visita de Silvia (Débora Marçal), uma pesquisadora de 

opinião. No momento em que conhece Silvia, Jerusa a proporciona uma tarde inusitada 
 
 

11
 Link: http://www.portalafro.com.br/dados_seguranca/entrevistas/jeferson/jeferson.htm Acessado em  

13/10/2016. 
 
 
 

 

http://www.portalafro.com.br/dados_seguranca/entrevistas/jeferson/jeferson.htm
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repleta de memórias, convidando-a à compartilhar momentos de felicidade com uma 

―desconhecida‖. 

 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A manifestação das diversas negritudes por meio de um cinema que os represente é a 

ocupação de um espaço político. É nesse sentido que compreendemos o Cinema Negro 

brasileiro. Antes de uma tentativa de definição pela via da análise estética, como mostramos, 

parece ser um caminho insuficiente. Pela nossa discussão conduzida até momento, este 

cinema surge de embates e disputas de posições postas num campo extremamente desigual e 

de práticas racistas naturalizada. Portanto, a afirmação (e produção) de um Cinema Negro é 

uma ação política. É re-construir narrativas e propor novas representações dentro de um 

campo em que sua constituição esteve nas mãos de uma elite branca dominante em que 

expressa sua ideologia e visões de mundo (CANDIDO; DAFLON; FERES Jr., 2015). É 

verdade que a partir do Cinema Novo a representação negro no cinema alterou de forma 

significativa, configurando-se como uma tradição anti-racista. Entretanto, de acordo com 

Araújo (2006), não foi suficiente para sucumbir ou questionar o padrão estético tradicional do 

cinema brasileiro; e nem o suficiente para influencia produções fora do movimento. 

 
Como vimos, somente nos anos de 1970 atores negros iniciando a carreira como diretores 

começaram apresentar obras consistente de uma negritude. Infelizmente, não vimos expansão 

de mais nomes e a consolidação deste Cinema. Entretanto, o que este texto buscou sinalizar é 

para este novo cenário. A emergência de um Cinema Negro impulsionado, principalmente 

pelas políticas públicas do campo do audiovisual dos últimos anos. Acirrando ainda mais os 

locais de disputas e revelando uma negritude diversa e rica, na qual, o grande beneficiado é 

cinema brasileiro que ensaia o início de política para diversidade étnica-racial. 

 
Por fim, esses realizadores negros e negras que disputam espaços de poder neste campo atuam 

como agentes que não se contentam mais com as representações no interior das narrativas, 

mas colocam-se cada mais em posição de agentes autores destas. Nesse sentido, nos lembra 

os escritos de um dos maiores intelectuais negros do Brasil e um dos fundadores do Teatro 

Experimental do Negro, o sociólogo Guerreiro Ramos: 
 

Trata-se de que, até hoje, o negro tem sido mero objeto de vers ões de cuja elaboração não 
participa. Em todas estas versões se reflete a perspectiva de que se exclui o negro como 
sujeito autêntico. Autenticidade - é a palavra que, por fim, deve ser escrita. Autenticidade 
para o negro significa idoneidade consigo próprio, adesão e lealdade ao repertório de suas  
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contingências existenciais, imediatas e especificas. E na medida em que ele se exprime de 
modo autêntico, as versões oficiais a seu respeito se desmascaram e se revelam no seus 
intuitos mistificadores, deliberados ou equivocados. O negro, na versão de seus "amigos 
profissionais" e dos que, mesmo de boa-fé, o veem de fora, é uma coisa. Outra é - o negro 
desde dentro. (RAMOS, 1957, p. 199). 
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A PARCERIA ENTRE MOVIMENTOS SOCIAS E A ESCOLA NO COMBATE 
AO RACISMO: O ESTUDO DE CASO “COLETIVO NEGRADA” 

 

Eliane Quintiliano Nascimento
1 

 
 

 
Resumo: Análise do papel dos movimentos sociais organizados, em especial dos 
Coletivos Negros, no diálogo da ação educativa e práticas pedagógicas realizadas no 
espaço da escola pública, com foco no combate ao racismo. Esse estudo de caso 
apresenta o Coletivo Negrada e sua atividade de extensão ―Cineclube Cine Negrada‖ 
em uma escola pública que não aplica a Lei 10639/03. O Coletivo Negrada constata o 
descumprimento da Lei 10639/03 devido as constantes denuncias de professores sobre 
as barreiras enfrentadas para a inclusão da temática afro-brasileira no currículo escolar e 
por isso, realiza parceria com as escolas públicas da Grande Vitória para fomentar 
práticas pedagógicas de combate ao racismo. 

 
Palavras-chave: Escola; Racismo; Coletivos. 

 
Abstract: Analysis of organized social movements, especially the ―Coletivo Negrada‖ 
in the educational action dialogue and pedagogical practices carried out within the 
public school, focusing on the fight against racism. This case study presents the 
Collective niggers and extension activity "Cineclube CineNegrada‖ in a public school 
that does not apply the Law 10639/03. The Collective niggers notes the failure of Law 
10639/03 due to constant complaints from teachers about the barriers faced for the 
inclusion of african-Brazilian themes in the school curriculum and therefore conducts 
partnership with public schools in Vitória to promote pedagogical practices combating 
racism. 

 
Keywords: School; Racism; Collective. 

 
 
 
 

No campo da Educação a escola teve importante papel na conformidade do imaginário 
 

social da sociedade brasileira, criado ao longo dos séculos, porque a escola não está 
 

imune aos efeitos do racismo e outras influências da sociedade. Portanto, a luta pela 
 

mudança nos currículos e na prática pedagógica tem sido um dos pontos de disputa. A 
 

escola tem que cumprir com a responsabilidade social de promover uma educação que 
 

compreenda as complexidades da sociedade e a representação de identidades positivas 
 

(Gomes, 2005.). Segundo a Lei 9394/96, a Educação abrange os processos formativos 
 

que  se  desenvolvem,  na  convivência  humana,  na  vida  familiar,  no  trabalho,  nas  

 
1 Especialista em ―Políticas de Promoção da Igualdade Racial na Escola‖, UNIAFRO. Licenciada em 

Ciências Sociais pela Universidade Federal do Espírito Santo. Serra, ES, Brasil. E-mail: 
perlipp@gmail.com. 



 

309 
 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, variadas organizações da 

sociedade civil e nas manifestações culturais. 

 
No início do século XXI, surgiram novas organizações de mobilização social. Os 

coletivos são um fenômeno importante decorrente da acessibilidade e aprimoramento 

das redes sociais que possibilitam a união de pessoas em prol de uma causa comum com 

mais facilidade, sem a necessidade de uma organização representativa, burocrática ou 

hierarquizada (Castells, 1996). Cada coletivo tem variadas linguagens artísticas: como 

música, teatro, dança, artes plásticas e visuais, culinária, intervenções urbanas, 

literatura, arte circense, artes gráficas, audiovisual, cultura digital, cultura popular, 

cultura tradicional entre outros. 

 
Acompanhando este fenômeno mundial, o estado do Espírito Santo conta com vários 

coletivos entre eles, os coletivos negros que tem como principal foco o combate ao 

racismo. Esses coletivos têm feito parceria com as instituições educacionais públicas 

municipais e estaduais onde realizam atividades com os alunos e professores do ensino 

básico de modo diversificado, por meio de oficinas, palestras, atividades artísticas, 

exibição de filmes e roda de conversa. 

 
Há três anos sou integrante do Coletivo Negrada, um coletivo universitário de 

estudantes negros da Universidade Federal do Espírito Santo, que faz a luta antirracista 

dentro e fora desta Universidade, realiza atividades de extensão nas escolas de ensino 

fundamental e médio, atende convites externos para contribuir com a discussão étnico-

racial em eventos como seminários, aulas, palestras, jornais etc. O Coletivo Negrada 

realiza denúncias, faz o acompanhamento de casos de racismo e se organiza por meio de 

seminários internos bimestrais, grupo de estudos, reuniões semanais e o Projeto de 

Extensão CineNegrada – Cineclube negro capixaba em parceria com a UFES. A 

extensão universitária: 

 
―[...] é, portanto, uma das funções sociais da Universidade, que tem por 

objetivo promover o desenvolvimento social, fomentar projetos e programas 
de extensão que levam em conta os saberes e fazeres populares e garantir 
valores democráticos de igualdade de direitos, respeito à pessoa e 
sustentabilidade ambiental e social. É, portanto, atribuição da Universidade, 
conforme o artigo 4º do Capítulo II do Estatuto da UFES: ― VII. Promover a 
extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 
conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e das pesquisas 
científica e tecnológica geradas na instituição.‖ (site UFES/PROEX). 
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O projeto foi aprovado no edital de 2014/2 e realiza parceria com as escolas públicas 

municipais e estaduais de ensino fundamental e médio. O Cineclube CineNegrada, tem 

o objetivo de fortalecer a implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/10, que tornam 

obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, e da Lei 13.006/14, 

que passa a exigir que sejam dedicadas pelo menos duas horas mensais à exibição de 

filmes nacionais nas escolas. Os membros do projeto organizam as sessões de exibição 

e discussão de filmes com temática étnico-racial na UFES e nas escolas públicas 

proporcionando aos alunos, professores e universitários a formação para a abordagem 

do discurso adequado sobre as questões étnico-raciais no Brasil e sobre as diversas 

realidades culturais em sala de aula. Além disso, as discussões perpassam pelo 

esclarecimento do processo de acesso à universidade, o direito às ações afirmativas para 

a população negra e as políticas de permanência para estudantes de baixa renda. 

 
Os alunos da escola pública visitam o Cine Metrópoles para a sessão de filmes e depois 

realizam uma visita ao campus da Universidade a fim de proporcionar-lhes 

familiaridade com o espaço universitário. Quando não há possibilidade da escola 

mobilizar recursos para trazer os estudantes para à UFES, o professor agenda uma data 

para que os membros do Coletivo Negrada visitem a escola e realizem sua atividade de 

intervenção. 

 
As atividades realizadas nas escolas pretendem mostrar as lutas de resistência e as 

práticas excludentes contra a população negra, além da valorização da cultura e estética 

do fenótipo negro de pessoas comuns em seu cotidiano a fim de positivar a identidade 

negra. 

 

O objetivo da pesquisa será investigar de que maneira as atividades dos coletivos 

focados na temática étnico-racial realizada dentro da escola contribuem para o 

enfrentamento ao racismo. Fazer uma análise da interação entre o Coletivo Negrada e a 

escola no dia de atividade do projeto de extensão ―Cineclube CineNegrada‖ na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Almirante Barroso, localizada no bairro 

Goiabeiras, município de Vitoria, Espírito Santo. A investigação se estende para 

verificação da aplicação da lei 10639/03 e da importância do fomento de práticas de 

enfrentamento ao racismo na escola. 

 
Para a análise da interação entre o Coletivo Negrada e a EEEFM Almirante Barroso no 

dia 19 de julho 2016 de atividade do projeto de extensão ―Cineclube CineNegrada, foi 
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realizado um Estudo de Caso, orientado pelo referencial de Yin (2005) que o define 

estudo de caso educacional como uma investigação empírica, que abrange o 

planejamento, as técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. 

 

O estudo de caso educacional, foi escolhido como o mais adequado, pois auxilia o 

pesquisador preocupado com a compreensão da ação educativa (André, 2005). A 

pesquisa contou com três fases: a fase exploratória, a fase de definição de critérios 

utilizados na pesquisa, a delimitação do estudo e coleta de dados. Na fase exploratória 

foi definido o caso, os envolvidos foram comunicados da pesquisa, o contato foi 

estabelecido com os membros do coletivo, a professora e os alunos, a pesquisa 

bibliográfica inicial foi importante para contextualização do tema, os conceitos e 

categorias relacionados ao tema da pesquisa foram atualizados, ao mesmo tempo em 

que algumas hipóteses foram descartadas. Destaca-se três métodos de coleta de dados: 

análise documental, observação questionário de entrevista. O edital do projeto de 

extensão ―Cineclube CineNegrada‖ e o dossiê das atividades do Projeto CineNegrada de 

agosto/2014 a agosto/2016 foram analisados para verificar a metodologia das atividades 

do Coletivo Negrada, considerando os documentos técnicos produzidos como relatórios, 

para a compreensão do trabalho de intervenção pedagógica realizado pelo Coletivo 

Negrada no campo de pesquisa estudado – a escola pública. 

 
A observação e participação da atividade de intervenção na escola Almirante Barroso 

foi importante para o registro visual e descrição da atividade. Desta forma, a atuação do 

grupo quanto às estratégias metodológicas utilizadas nas práticas pedagógicas foram 

descritos. Os atores envolvidos, membros do coletivo, professora e alunos, responderam 

um questionário semiestruturado. Todo o processo de coleta e organização do material 

auxiliou a produção do relatório final e categorização dos dados. Os dados coletados 

foram articulados neste trabalho em forma de relatório, como maneira de possibilitar o 

entendimento sobre a atuação do Coletivo Negrada nas escolas da rede pública da 

Grande Vitória, em especial a EEEFM ―Almirante Barroso‖, eleita para esta pesquisa. 

 

Ao longo da pesquisa é possível observar que o intercâmbio de conhecimento com os 

movimentos sociais auxiliam o professor a adequar e atualizar o discurso sobre 

representatividade e identidade negras, além de aprender maneiras alternativas de 

abordar a temática entico-racial na sala de aula por meio de material didático criativo e 

formato de organizações livres e dialogada com os alunos. 
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Uma das vitórias do Movimento Negro foi a conquista de políticas de ações afirmativas 

na Educação como a Lei Federal 10.639/03, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96) e inclui no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática de História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas 

instituições públicas e privadas de ensino básico e superior. Junto com a Lei 10.639/03 

que prevê o estudo interdisciplinar da História da África e a contribuição da população 

negra para a formação social, cultural e econômica do Brasil, foram criadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações étnico-raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana por meio do Parecer 

CNE/CP003/04 e Resolução CNE/CP001/04, que visam a divulgação, a produção de 

conhecimento, atitudes, posturas, a educação dos cidadãos valorizando a identidade 

afrodescendente e respeitando, igualmente, seus direitos, promoção de atitudes que 

valorizem a pluralidade étnico-racial, o respeito aos direitos de todos, a valorização da 

identidade e à consolidação de uma nação democrática, bem como o reconhecimento e a 

valorização da história e da cultura dos afro-brasileiros e das raízes africanas na nação 

brasileira, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas. 

 

Segundo Costa, ―É evidente que o currículo escolar, enquanto produto da ação humana, 

não se encontra imune aos interesses sociais, históricos e geograficamente situados‖ 

(Costa, 2012, p.288). Logo, as finalidades da educação escolar estão implicadas em 

interesses políticos, ou seja, influencia o modo como serão concebidas as diferentes 

teorias em diferentes épocas, a partir de 1980, ele passou a ser disputa de interesse do 

movimento negro (Domingues, 2007). 

 

As mobilizações baseadas na questão da experiência pessoal, da identidade e no 

compartilhamento de valores são as novas características dos movimentos sociais 

(Castells, 1996). Para ele, os novos enfoques sobre os movimentos sociais no contexto 

da internet trazem a mobilização como conceito chave. A mobilização pode ser 

entendida como um processo de transformar as preocupações coletivas em ações a fim 

de trazer transformações sociais. 

 

Para Cohen (1985), os movimentos sociais contemporâneos aparecem, como o novo 

ator coletivo, portador de um projeto cultural. Os coletivos urbanos se encaixam nesse 

perfil: em vez de demandar somente a democratização política ao Estado, demandam 

uma democratização social, a ser construída não no plano das leis, mas dos costumes. 
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Atualmente a situação normal dos movimentos é ser uma rede de pequenos grupos onde 

as pessoas, no seu dia a dia, se envolvem com experimentação e inovação cultural. As 

novas mobilizações não têm uma base social demarcada e seus atores não se definem 

mais pela atividade do trabalho, mas por formas de vida. Segundo Melucci (2001), os 

―novos sujeitos‖ desses novos movimentos sociais são formados por grupos marginais 

em relação aos padrões de normalidade sociocultural, não somente questionam questões 

de classe. Isto é, todas as minorias excluídas (negros, hispânicos, índios, homossexuais, 

mulheres, jovens, velhos, intelectuais) que tem em comum uma atitude de oposição 

contra as opressões da sociedade. Em 1980, o Movimento Negro no Brasil ressurge na 

sociedade civil como objetivo construir uma nova ―imagem do negro na sociedade‖, na 

tentativa de mudar as orientações valorativas (Domingues, 2007). 

 

O Coletivo Negrada surgiu no ano de 2012 quando o quadro social da universidade 

sofreu mudanças com a aprovação no STF do Sistema de cotas sociais e raciais no 

ensino superior. O aumento do número de estudantes pretos e pardos na universidade 

foi um fator elementar para a necessidade de discutir as questões raciais na universidade 

de forma mais abrangente. Pensando na comunidade negra e indígena que ingressavam 

anualmente na universidade, o Coletivo Negrada faz o acolhimento dos alunos negros e 

cotistas, luta contra o racismo institucional e o preconceito na universidade, faz 

denúncias e acompanhamento das vítimas de racismo, reivindica políticas de acesso e 

permanência eficazes, cobra a implementação da lei 10639/03 no ensino superior, 

realiza ações de valorização da identidade negra como saraus, grupo de estudos 

―Feminismo negro e interseccionalidade‖, reuniões semanais, seminários, festas 

culturais, intervenções artísticas, aulas magnas com professores convidados de outras 

universidades, realiza o projeto de extensão ―Cineclube CineNegrada‖ com os 

universitários, estudantes e professores da rede básica de ensino. 

 
―O Coletivo Negrada é fruto desta organização de Estudantes tentando 

abarcar também a causa Indígenas devido a invisibilidade dos mesmos na 
UFES Daí percebe-se a necessidade da presença deste movimento social no 
espaço acadêmico, não só de estudantes afro-brasileiros, indígenas e oriundos 
da escola pública, mas também de professores e todos os demais estudantes 
―não negros‖ para que possamos promover ações para discutir as questões 

étnico-raciais, e lutar contra o racismo que historicamente impediu a 
ascensão dos negros e indígenas na sociedade em especial no ensino superior 
público, local este que garante até então o privilégio da raça branca 
dominante nos bancos das universidades‖ (Mirts Sants, integrante e 

fundadora do Coletivo Negrada) 
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Com quatro anos de existência, o Coletivo Negrada conta com membros que são alunos 

e professores da rede básica de ensino estadual e municipal, universitários da UFES de 

variados níveis acadêmicos, universitários que estudam em universidades fora do 

Espírito Santo, universitários da rede privada, professores universitários da UFES e 

outras universidades públicas pelo Brasil, técnicos administrativos da UFES. 

 
O Coletivo Negrada tem uma organização livre, ou seja, não há hierarquia, padrão de 

organização ou delegação de tarefas. Cada membro que se sinta compelido a realizar 

alguma atividade pode se sentir à vontade para compartilhar sua ideia com o grupo e 

assim ver meios de realizar alguma ação com o suporte dos outros membros. A pro 

atividade é uma característica do Coletivo Negrada, assim como de outros coletivos 

urbanos que priorizam a autogestão. Tem sido uma maneira eficaz de cada membro 

poder desenvolver seu potencial na área que tenha habilidade e assim contribuir de 

forma singular no conjunto que forma o Coletivo. Alguns membros têm aptidão para a 

escrita, para as artes plásticas, para fotografia, organização de eventos, para a música, 

para a comunicação oral, para liderar atos públicos, ou articulação para reuniões formais 

ou ceder entrevista para meios de comunicação oficiais. 

 

Os membros do Coletivo Negrada estabelecem estratégias para se aproximar do público 

fora da universidade para alcançar outros espaços e enriquecer a discussão racial onde o 

conhecimento sobre a temática permanece insuficiente. Um dos objetivos do Coletivo 

Negrada ao realizar as parcerias com as escolas é em encontrar maneiras possíveis de 

despertar a responsabilidade social dos professores e do corpo docente, para que de fato, 

o corpo docente se atente para importância da promoção da equidade racial na escola 

onde atuam. Afinal, a Educação deve cumprir o seu papel de formar cidadão que saibam 

conviver em harmonia e com respeito à pluralidade étnico racial do país (Munanga, 

2005). 

 

O desafio dos coletivos é, por meio de atividades de intervenção nas escolas, educar os 

alunos para uma formação antirracista que desperte o interesse dos estudantes pela 

temática étnico-racial por meio de uma nova perspectiva: a perspectiva do diálogo, da 

aprendizagem horizontal, da experimentação, do intercambio de saberes que exploram o 

conhecimento lúdico. Este tipo de formato que se apresenta como novidade para os 

alunos que estão acostumados com o modelo de educação formal e com a rotina de 

ensino-aprendizagem da escola. 
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O Coletivo Negrada se tornou uma organização de ações não só de reivindicações, mas 

de celebração da identidade negra e promoção da pluralidade étnico-racial na 

universidade com o objetivo de transformar os espaços de sociabilidade da 

universidade, tornando-a palco de expressão da identidade negra não só no campo da 

cultura, mas intelectual também. 

 
O projeto Cineclube CineNegrada, criado com o Coletivo em parceria com a UFES no 

ano de 2014, tem caráter de formação tanto para alunos e professores da rede pública de 

ensino, para auxiliar o professor a reelaborar o discurso em relação a população 

afrodescendente, indicar a estes docentes possíveis materiais pedagógicos e levar aos 

alunos informações necessárias para a construção de uma identidade positiva, 

possibilidades de romper com a lógica estrutural a que estão acometidos e promover 

reflexão sobre somo enxergam a sociedade. 

 
O professor pode agendar uma visita na UFES ou quando não há possibilidade dos 

alunos irem á universidade, os membros do Coletivo Negrada vão até a escola; devido a 

isso, o projeto pode sofrer modificações para se adequar às demandas da escola: espaço 

físico, tempo disponível para visita, sala de vídeo, estrutura que comporte os alunos 

interessados em participar das disciplinas. No entanto, mesmo com algumas adaptações 

os objetivos de fomentar a lei 10639/03 e a discussão racial são mantidos. 

 
Os dias de visita nas escolas são bem interessantes porque alteram a rotina da escola. Os 

alunos se sentem surpresos pela presença de novos corpos, há certo estranhamento por 

receberem visitantes que não fazem parte do seu cotidiano e até mesmo o estranhamento 

causado pela estética dos membros do coletivo que foge dos padrões convencionais. O 

Coletivo Negrada tem membros fixos para a atividade do projeto ―Cineclube 

CineNegrada‖, estes se revezam de acordo com a disponibilidade de cada bolsista ou o 

membro que tenha interesse e esteja disponível também pode comparecer. 

 

A comunicação com o professor é importante, pois como ele tem conhecimento do dia-

a-dia dos alunos, ele pode perceber conflitos que ocorram em sala de aula que podem 

ser explorados no momento da conversa, além disso, o professor muitas vezes percebe e 

informa quais as temáticas sobre as quais os alunos têm anseio de conversar já que no 

cotidiano escolar há pouco tempo para discutir questões consideradas pontuais, como: 

identidade, autoestima, estética negra, acesso ao ensino superior, cotas raciais e sociais 

são os temas mais requisitados. 
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Depois que os alunos se organizam na sala ou auditório para o início da exibição dos 

filmes, os membros do Coletivo Negrada são apresentados pelo professor e inicia-se a 

exibição. Após a exibição dos filmes, os membros do Coletivo cientes das necessidades 

dos alunos, se organizam para iniciar a roda de conversa promovendo um clima 

descontraído, chamando atenção para algumas cenas dos filmes exibidos, além disso, 

alguns membros contam suas experiências pessoais, apontam observações de como o 

racismo se expressa no dia-a-dia e convidam os alunos a interagirem contando suas 

histórias pessoais ou narrativas em terceira pessoa. Esta técnica tem sido praticada com 

sucesso, e em algumas situações os próprios alunos começam a interagir sem a 

necessidade de insistência do convite. 

 
―[...] o uso da linguagem simples ajuda muito no entendimento sobre o 

assunto. Além de trazer o diálogo, o Coletivo Negrada busca ouvir as 

experiências dos alunos.‖ ( Luís Felipe Xavier, aluno da EEEFM Almirante 

Barroso) 

 
A maioria dos alunos é negra, na variação de pretos e pardos, há muitas duvidas quanto 

 
à miscigenação e questões de identidade, portanto a nossa presença e afirmação de que 

somos todas/os pretas/os é importante para que percebam a unidade ao nos 

identificarmos primeiramente com nossa africanidade, afinal cada um/a de nós tem cor e 

textura de cabelo diferentes. Dessa forma os alunos conseguem compreender 

visualmente que ser negro está em cada detalhe da nossa aparência e no sentimento de 

pertencimento e identidade também. 

 
―[...] Tirar a ideia de democracia racial da escola, esse é um 

dos grandes desafios, mas geralmente conseguimos despertar 
esse olhar. Também contribui para criarmos imagens 
positivas do negro, e assim, cativar a afirmação da 
identidade, seja no cabelo, cor e traços, sempre que vamos às 
escolas, vamos com o objetivo de ser espelho e referência 
para os mais novos. Esse é um caminho que procuro acreditar 
e inspirar, ser "espelho reflexivo". (João Victor, integrante do 
Coletivo Negrada) 

 
São feitos relatórios das atividades e acompanhamento com os professores da escola 

que repassam o feedback da impressão dos alunos com as oficinas, alguns desenvolvem 

atividades a partir da intervenção do coletivo. Em todas as experiências o Coletivo 

Negrada recebeu convites para retornar à escola e retomar uma discussão mais 

aprofundada. 
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A professora Mara, de língua portuguesa, solicitou uma visita do Coletivo Negrada a 

escola EEEFM Almirante Barroso para o dia 19 de julho de 2016. A professora relatou 

que os alunos têm muita necessidade de discutir a temática racial dentre outros assuntos, 

no entanto o cotidiano e o próprio corpo docente da escola suprimem as possibilidades 

de diálogo e manifestações dos alunos, que desejam se expressar fora dos padrões 

normativos. 

 

Percebendo essa necessidade, a professora Mara convida coletivos e representantes de 

movimentos sociais para realizar rodas de conversa com os alunos interessados, no 

horário de intervalo entre o final do turno da manhã e início do turno da tarde - período 

entre 12 e 13 horas, podendo estender até as 16 horas quando consegue negociar a 

liberação dos alunos que desejam permanecer na atividade. Dependendo da relação que 

ela consegue estabelecer com o professor da disciplina, a negociação pode ser feita 

informalmente. Há professores de outras áreas do conhecimento que mesmo não 

aplicando a lei 10.639/03 em seus conteúdos, compreendem a importância de discutir 

temas de relevância social e principalmente a importância desses alunos terem a 

oportunidade aprender com a educação não formal, promovida pelos visitantes 

membros da sociedade civil. 

 
Eu participei desta atividade como palestrante junto com outra membra do projeto de 

extensão, além de três convidadas do Coletivo Negrada. O público era de adolescentes 

de 14 a 18 anos, alunos do primeiro a terceiro ano do ensino médio. Ao chegarmos 

havia um clima de curiosidade e admiração dos alunos, que faziam comentários entre 

eles principalmente sobre nossos cabelos e o turbante que uma das visitantes estava 

usando. Este momento é muito interessante, porque nos damos conta do quanto um 

corpo negro ostentando sua identidade ainda causa impacto, principalmente em espaços 

onde a ordem institucional é tão forte, como o caso da escola. 

 

Neste dia, participaram cerca de 30 alunos de diferentes turmas e turnos, logo na 

apresentação alguns alunos se sentiram a vontade para interagir, fazer perguntas e 

colocações muito interessantes, era perceptível a necessidade daqueles alunos de 

falarem sobre o racismo, contar suas experiências, fazer pergunta e desabafar. 

Excepcionalmente neste dia, compreendendo a urgência dos alunos por ter esse 

momento para se expressar, nós enquanto membras do Coletivo Negrada decidimos que 

seria mais interessante não exibir os curtas-metragens e iniciar a roda de conversa, 
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trazendo a história e o contexto da formação da sociedade brasileira e como isso reflete 

nas relações sociais atuais. Este dia foi muito interessante, pois a decisão por não exibir 

os filmes nesta atividade foi pensada estrategicamente de acordo com a necessidade que 

aquele contexto em especial nos trouxe. O que nos fez refletir sobre a importância da 

flexibilização do ―planejamento de aula‖ mesmo que esta se proponha não formal, nós 

percebemos juntamente com a professora que acompanhava o encontro que, naquele 

momento a dinâmica da oficina deveria ser alterada para o melhor aproveitamento de 

todos, praticamos o exercício da atenção ao aluno e principalmente, escuta. Houve 

alteração da metodologia, mas o conteúdo permaneceu como o planejado. 

 

Como havia tempo para dar atenção a todos era possível desmitificar algumas 

inverdades reforçadas por um currículo que ainda não estava atento à necessidade de 

ressignificações das antigas narrativas, que perpetuam o racismo e mascaram o lugar em 

que foi colocado negro na sociedade, por meio do mito da democracia racial. O discurso 

da igualdade perante a Constituição permanece muito forte como forma de invalidar e 

dissolver as lutas das minorias, que teoricamente estariam contempladas pelo sistema 

democrático do país, assim como o discurso da meritocracia relacionada à 

supervalorização do trabalho individual, como única fonte do sucesso. 

 

Neste dia o encontro se estendeu até às 16 horas com intensa participação dos alunos, 

que tinham muitas dúvidas em relação ao direito ao acesso às Universidades Federais 

por meio de cotas raciais e sociais, além de questões sobre identidade. A estratégia foi 

dar liberdade para que os alunos pudessem conversar entre si e conosco, o exercício de 

ouvir também é muito importante para que o aprendizado seja efetivo, pois a troca de 

experiências é muito importante tanto para o Coletivo Negrada, quanto para alunos e 

professores que neste exercício de ouvir praticam a empatia uns com os outros, além de 

proporcionar momentos de reflexão, onde podemos constatar que a teoria e a práxis 

estão fortemente relacionadas. 

 
As atividades do Coletivo Negrada dentro das escolas constata o descumprimento da 

Lei 10639/03, devido a constante denuncia de professores sobre as barreiras enfrentadas 

para a inclusão de temas afro-brasileiros no currículo escolar. 

 

O Coletivo Negrada assume o papel de desconstruir esta subjetividade negra que por 

vezes é inferiorizada pela promoção dos signos positivos brancos, em detrimento da 

representatividade preta. Esse processo não é algo simples ou rápido, trata-se de um 



 

319 
 

processo de desconstrução e ressignificação, interpretar o mundo com novos olhos e 

apresentá-lo por um viés que qualifique a identidade negra, exaltando-a. Segundo Neusa 

Santos, ―Afastado de seus valores originais, representados fundamentalmente por sua 

herança religiosa, o negro tomou o branco como modelo de identificação, como única 

possibilidade de tornar-se gente‖. (SANTOS, 1990, p. 89) 

 
Portanto, conversar com os alunos sobre como lidar com situações de racismo, orientar 

os alunos pretos e pardos sobre seus direitos de acesso à universidade por meio de cotas 

sociais e raciais, ensinar os estudantes a ouvirem atentamente e enxergar o outro 

enquanto sujeito de direito independente de sua origem, fazer com que compreendam as 

lutas de resistência negra dos movimentos sociais, fazer com que percebam a 

importância de se auto declarar preto, enquanto símbolo de autoafirmação e orgulho da 

ancestralidade, história, pertencimento cultural e social são ações essenciais para a 

construção de uma identidade positivada. 

 
O Movimento Negro contribui com as críticas aos conteúdos curriculares e as relações 

sociais das escolas, empenhando-se na discussão sobre os conteúdos escolares que 

tratam sobre o negro, e ao mesmo tempo revela a importância da introdução de 

informações sobre as raízes culturais afrodescendentes, consideradas como 

fundamentais para a educação como ―estratégias de desconstrução das narrativas das 

identidades nacionais, étnicas e raciais‖ (SILVA, 2007, p. 102). A contribuição deste 

cuidado é a desconstrução e ressignificação da identidade do aluno afrodescendente, 

pelas formas de se ver, sentir e agir perante a sociedade que nega o fenótipo negro e 

supervaloriza a estética e intelectualidade europeia. 

 

Para Costa (2012, p. 293) existe a necessidade de ampliar o conhecimento sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, que objetivam a produção e a 

divulgação de conhecimentos, atitudes e valores que eduquem os cidadãos quanto à 

pluralidade étnico-racial, ao respeito aos direitos de todos, à valorização da identidade e 

à consolidação de uma nação democrática, bem como ao reconhecimento e à 

valorização da história e da cultura dos afro-brasileiros, ao lado das indígenas, europeias 

e asiáticas. 

 
A defasagem nos currículos escolares tanto da Educação Básica quanto do Ensino 

Superior em relação aplicação da Lei 10.639/03, que prevê o estudo interdisciplinar da 
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História da África e a contribuição da população negra para a formação social, cultural e 

econômica do Brasil, não contribui para uma formação antirracista, pelo contrário, 

muitas vezes legitima a África como o lugar do eterno fracasso e enquadra a origem dos 

povos africanos somente na escravidão e marginalidade na história contemporânea. 

 

Segundo Santos (1990) o racismo institucional perpetua as estruturas de poder sobre 

estas minorias políticas que sem conhecimento de sua dignidade histórica, incorporam 

em sua subjetividade a baixa autoestima e a negação de sua origem afrodescendente o 

máximo que podem, violando a construção da identidade positiva. A escola é um local 

que não está alheio às influências externas da sociedade, e por isso é palco de 

expressões de racismo machismo, racismo, lgbtqifobia e bullying, muitas vezes de 

forma mais acentuada que o normal, e as agressões partem tanto do corpo docente como 

dos alunos. 

 

A parceria entre escola e movimento social, considerado nessa pesquisa como 

―coletivo‖, são necessários para fomentar a discussão da promoção da equidade racial e 

respeito as diferenças na escola. A credibilidade do professor em realizar o convite é 

algo bem interessante, porque significa que ele acredita na eficácia da educação formal 

e nos novos formatos de comunicação e material didático. Esse estudo de caso 

apresentou a realidade de uma escola que não aplica a lei 10639, e o esforço de uma 

professora em buscar meios de promover a discussão. Essa situação ocorre em 

contextos de outras escolas onde a maioria do corpo docente não valoriza a temática ou 

acreditam ser desnecessário trabalhar o tema. 

 
A visita evidencia a necessidade dos alunos de querer falar sobre o racismo e o que os 

afeta tanto positiva quanto negativamente, o formato de roda de conversa propicia a 

interação dos alunos e a participação. Os depoimentos evidenciam o quanto a sociedade 

ainda valoriza a crença no mito da democracia. 

 
Há um longo caminho a percorrer para o alcance da equidade racial na escola, no 

entanto, as mobilizações da sociedade civil em busca da transformação social e uma 

sociedade onde todos possam ser sujeitos protagonistas de sua própria história. 
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SANTO À SAÚDE PÚBLICA E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE. 
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Resumo: A população quilombola do norte do estado do Espírito Santo está distribuída 
nos municípios de São Mateus, Conceição da Barra e Jaguaré. Há comunidades 
localizadas nas áreas urbanas às margens de rodovias importantes, com ampla oferta de 
transporte público e acesso às escolas e Unidades Básicas de Saúde. No outro extremo 
temos exemplos de comunidades que estão distantes até 20 km dos núcleos urbanizados 
e a distância aos centros da cidade e hospital podem ultrapassar os 50 km. Apesar da 
estrutura com Estratégia Saúde da Família (ESF) e Programa Agente Comunitário de 
Saúde (PACS), a logística impõe aos ACS, caminhadas diárias de mais de 20 km para 
visitas domiciliares. As condições de trabalho dos ACS comprometem sobremaneira o 
acesso à saúde, levando a quadros que incluem cidadãos sem Cartão do SUS, sem 
visitas médicas periódicas e até comunidades sem cobertura vacinal, reflexos da 
educação em saúde altamente deficiente. As deficiências na educação em saúde também 
podem ser facilmente identificadas nos conceitos de saúde-doença e nas relações de 
causa e efeito de muitas patologias como a diarreia infecciosa e o glaucoma. 

 
Palavras-chave: descendentes de escravizados, quilombolas, saúde, interdisciplinar. 

 

Abstract: The northern quilombo population of the state of the Holy Spirit is distribut-
ed in the municipalities of São Mateus, Conceicão da Barra and Jaguaré. There are 
communities located in urban areas near major highways, with wide range of public 
transport and access to schools and Units Basic Health. At the other extreme are exam-
ples of communities that are located there up to 20 km from the urbanized core and the 
distance to the centers the city and the hospital can exceed 50 km. Although the struc-
ture with the Family Health Strategy (ESF) program and Community Health Agents 
(PACS), logistics requires the ACS, daily walks of more than 20 km for home visits. 
The working conditions of ACS greatly undermine access to health care, leading to 
conditions that include citizens without SUS card or without regular medical visits and 
to communities without vaccination coverage, reflections of highly deficient health edu-
cation. Deficiencies in health education can also be easily identified in the concepts of 
health and illness and the cause and effect of many diseases such as infectious diarrhea 
and glaucoma. 

 

Keywords: descendants of black ex-slaves, quilombo, health, interdisciplinary. 
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A Educação em saúde e o acesso aos equipamentos do sistema de saúde impactam 

diretamente na qualidade e expectativa de vida de uma população. O estudo da 

morbimortalidade de doenças preveníveis como as diarreias de origem infecciosas 

podem evidenciar as fragilidades do acesso à informação e à infraestrutura do sistema. 

Serão evidenciados aspectos da vida e cultura Quilombola, do senso comum de 

conceitos em saúde e da vulnerabilidade à ocorrência de doenças infecciosas, através do 

estudo da frequência de alguns dos principais agentes etiológicos associados à 

morbimortalidade infantil. Além do escopo principal, a vivência com as comunidades 

permitiu levantar as demandas históricas por saúde, das comunidades do Sapê do Norte, 

ES, que também serão apresentadas. 

 
 

Apesar dos esforços mundiais nas últimas décadas para minimizar os efeitos das 

doenças preveníveis, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a diarreia e a 

pneumonia ainda respondem por mais de 2 milhões de mortes anuais, com as diarreias 

respondendo por 800.000 ou mais. 

 
 

Os riscos de morte são majorados para as crianças de comunidades mais pobres, onde 

não se dispõe de tratamento de suporte e o acesso é restrito aos serviços de saúde. 

Maiores índices de mortalidade infantil devido às gastrenterites são observados em 

regiões com baixo índice de desenvolvimento humano, de saneamento e estão 

associados às más condições de higiene corporal, assim como das condições de 

armazenamento e preparo dos alimentos, incluindo a qualidade sanitária da água. Estas 

condições de vida interferem na transmissão dos diversos patógenos de etiologia viral, 

bacteriana e parasitária. 

 
 

Influenciam nas características epidemiológicas, a natureza biológica dos agentes 

etiológicos, como resistência em ambiente aberto como solo ou água e tamanho das 

partículas para os vírus ou células para os demais, facilitando a manutenção em 

suspensão e aerossóis e dificultando sua remoção das superfícies corporais ou fômites. 
 

Considerando a grande diversidade de patógenos entéricos de natureza viral, assim 

como as precárias condições higiênico-sanitárias das comunidades quilombolas, foram 

contemplados neste estudo, a pesquisa de rotavírus, norovírus, adenovírus e astrovírus, 

através de metodologias de detecção altamente sensíveis e específicas. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

Com relação às causas da mortalidade infantil, a diarreia mata mais que a malária, o 

sarampo e a AIDS juntas e desconsiderando-se a morte neonatal representam a segunda 

causa de morte, sendo menos importante apenas que a pneumonia (LIU et al., 2012). 
 

Estima-se em mais de 800.000 mortes anuais de crianças por doença diarreica no 

mundo, tendo os rotavírus (RV) historicamente como a principal causa (BERN et al., 

1992; GENTSH et al., 1996; NATCHU E BHATNAGAR, 2013). Essa doença pode ser 

decorrente de infecções por muitos agentes etiológicos que diferem entre si, na sua 

natureza, sua virulência, forma de controle e prevenção (ALBERT ET AL., 1999; 

ALAIN & DENIS, 2007). 
 

Os riscos de morte associadas à diarreia, são majorados quando associados às crianças 

de comunidades mais pobres, onde não se dispõe de tratamento de suporte ou o acesso é 

mais restrito ao saneamento básico e aos serviços de saúde (CUNHA EMGP, 2001, 

OLIVEIRA F, 2003, Centers for Disease Control and Prevention, 2003, CHOR N, 

2013). Entretanto, mesmo em países desenvolvidos como os EUA, o número de mortes 

por diarreia nos últimos anos mais que duplicou (HALL, 2013), tendo Clostridium 

difficile e os norovírus (NoV) dentre os principais agentes associados à morte. 
 

No Brasil, a desigualdade de atendimento e oferta pública de serviços de saúde tem 

aumentado nos últimos anos as diferenças entre as taxas de mortalidade infantil entre as 

crianças filhas de mulheres brancas e negras. 
 

Verificou-se, uma queda de 43% para brancos e de 25% para negros na mortalidade 

infantil entre 1977 e 1993 e um aumento entre as diferenças relativas de mortalidade 

infantil de 21 para 40% entre 1980 e 2000 (CUNHA EMPG, 2001). Nas zonas rurais, 

percebe-se um acréscimo de até 67 mortes a mais por grupo de mil nascidos vivos entre 

os negros do que entre os brancos residentes nas áreas urbanas. 
 

Mesmo em países desenvolvidos se verifica a desigualdade de atenção à saúde das 

populações brancas e negras. Yen et al., 2010 mostra a dicotomia étnica da demanda por 

hospitalização nos Estados Unidos da América entre crianças que tomaram ou não a 

vacina para RV. O impacto da vacina sobre as crianças negras cresce em importância se 

considerada a demanda maior por atendimento em Unidades de Emergência por 
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crianças negras que para crianças brancas. Esses dados evidenciam que a vacina para 

RV pode diminuir índices de internação, desidratação e morte entre crianças, 

possivelmente com maior impacto sobre a saúde das populações negras (PONT et al., 

2009). 
 

O decréscimo de 75% na mortalidade infantil observado no Brasil no século passado se 

deve muito ao controle das doenças diarreicas (CUNHA EMPG, 2001, OLIVEIRA F, 

2003). 
 

Entre os principais agentes de diarreia reconhecidos em todo o mundo está o RV que 

acomete principalmente crianças menores de três anos de idade para o qual o Ministério 

da Saúde introduziu no Sistema Único de Saúde no ano de 2006 a distribuição gratuita 

de vacina (LIU et al, 2012). 
 

Os norovírus (Nov) por sua vez, representam a principal causa de diarreia viral em todas 

as faixas etárias e está associado a surtos. As populações mais susceptíveis são 

principalmente indivíduos institucionalizados, como casas de saúde para idosos, 

hospitais, creches e outras situações de grande concentração humana, como convenções, 

balneários turísticos e viagens em navios transatlânticos (LOPMAN et al., 2004, 

WIDDOWSON et al., 2004, MATTHEWS et al., 2012, HALL A, 2013). Mais 

recentemente, os NoV tem ganhado importância como agente etiológico de diarreia em 

casos esporádicos de diarreia comunitária (ARAGÃO et al., 2013, VICENTINI et al, 

2013). Existem outros agentes virais de diarreia importantes como os adenovírus 

humanos (HAdV) e os astrovírus (AstV), além dos menos prevalentes (CLARK AND 

MCKENDRICK, 2004). Dentre os patógenos intestinais merecem ainda atenção as 

bactérias como os patotipos diarreiogênicos de Escherichia coli, Salmonella 

spp.,Shigella spp., Campylobacter spp e Yersinia enterocolitica, Clostridium difficille 

dentre outras, (LYMAN et al., 2009, HALL A, 2013, LOZER et al., 2013) e os 

protozoários representados pelas Giardia duodenalis, Cryptosporidium parvum 

(NATCHU E BHATNAGAR, 2013).O objetivo desta pesquisa foi analisar a ocorrência 

de diarreia infecciosa em crianças pertencentes ao território quilombola Sapê do Norte, 

no norte do Espírito Santo, como forma de diagnóstico das condições de saúde, do 

acesso ao SUS e da educação e empoderamento de conceitos ligados à educação em 

saúde. Foram utilizados métodos moleculares para diagnóstico e classificação para os 

rotavírus, norovírus, adenovírus e astrovírus. 
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3. RESULTADOS LABORATORIAIS 
 

 

Os resultados laboratoriais podem ser consultados detalhadamente nos artigos 

publicados em importantes revistas científicas (Loser et al., 2013, Vicentini et al., 

2013), assim como nas duas dissertações de mestrado e na tese de doutorado, todos pelo 

Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas, PPGDI/CCS/Ufes (Loser DM, 

2011, Monfardini, MV., 2013 e Vicentini F, 2013). 

 
 

Dentre os agentes virais pesquisados, foram encontradas altas frequências de adenovírus 

e norovírus, não sendo encontrados rotavírus em astrovírus. A surpreendente frequência 

nula de rotavírus, principal agente de diarrreia em crianças no mundo todo nas últimas 

décadas, foi interpretada como resultado conjunto dos programas de vacinação, recém 

implantando pelo governo federal no momento das visitas. Outro fator protetor 

certamente é o aleitamento materno. 

 
 

As comunidades mais isoladas, como Coxi, Córrego do Sapato e São Cristóvão entre 

outras de dificílimo acesso, apesar da baixa ou nenhuma cobertura vacinal para os 

rotavírus, possivelmente foram protegidas pelo próprio isolamento e baixo trânsito de 

pessoas para as áreas urbanas. A não ocorrência de esgoto a céu aberto em valões 

certamente é um fator protetor contra a disseminação de agentes infecciosos causadores 

de gastrenterites. 

 
 

Os estudos moleculares dos adenovírus e norovírus encontrados mostraram padrão de 

agentes virais semelhantes aos vírus encontrados em outros povos e localidades, sem 

nenhum padrão evidente de maior ou menor susceptibilidade e/ou resistência a 

quaisquer agentes que pudessem impactar ou sugerir medidas e estratégias de saúde 

específicas para a população quilombola, a não ser pelos padrões de qualidade e 

disponibilidade de água e alimentos, que sofrem impacto financeiro, mas não biológico 

por parte da genealogia e origem geográfica das populações quilombolas. 

 
 

4. A CARACTERIZAÇÃO DO TERRITÓRIO QUILOMBOLA ESTUDADO 
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O território Sapê do Norte, com suas comunidades, está localizado no norte do estado 

do Espírito Santo, numa área de transição entre as regiões sudeste e nordeste do Brasil, 

considerada ainda como porta para a região do semiárido brasileiro, caracteriza-se por 

terras baixas, quentes e em processo de desertificação. Comunidades que apesar de 

heterogêneas em vários aspectos, encontram-se oprimidas principalmente pelo cultivo 

de eucalipto e exploração de petróleo e gás. 
 

As comunidades mais tradicionais, ainda sobrevivem do plantio do aipim (mandioca), 

para a produção de farinha e da tapioca, que são comercializados principalmente no 

mercado municipal de São Mateus, feiras livres e festas populares. Outras já cultivam a 

terra com diversidade de produção agrícola e com alguma tecnologia, conseguem 

manter pequenas produções de café, pimenta do reino, maracujá entre outros. 
 

A quase totalidade das comunidades rurais não possui água tratada, rede de esgoto ou 

coleta de lixo. A distância média para uma Unidade Básica de Saúde é de 

aproximadamente 20 km. Apesar da consolidação dos 10 anos do Programa Nacional de 

Saúde Integral de População Negra (PNSIPN) e das comunidades de estarem inseridas 

nos programas do Sistema único de Saúde (SUS), Programa Agentes Comunitários de 

Saúde (PACS) e em alguns casos, da Estratégia Saúde da Família (ESF), a visita da 

Agente Comunitária de Saúde (ACS) é extremamente dificultada pelas distâncias e 

condições das estradas. 
 

Muitas famílias são contempladas com alguns programas do Governo Federal, como o 

"Brasil, um milhão de cisternas", "Luz para todos", "Bolsa Família" e mais 

recentemente dentro do programa ―Territórios da Cidadania‖, algumas casas receberam 

módulos com banheiros e cubas para lavar roupa. Ainda assim a cultura de não 

utilização de privadas e a consequente defecação na mata é preservada entre muitos. 
 

Entre os mais pobres, nas casas de sapê, ainda não há condições adequadas de 

armazenamento de alimentos, como geladeira e armários fechados, como pode ser 

visualizado nas fotos a seguir. 
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Figura 1: O Brasil e a proximidade com os países de origem dos negros escravizados ao sul da  
Linha do Equador, como Angola, Congo e Moçambique na região central do continente Africano 
(E). O estado do Espírito Santo, com o município de São Mateus ao norte (D).  
Fonte: Google e Dados cartográficos@2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: O campus da Ufes em São Mateus inserido em área produtora de eucalipto, localizada em 
território quilombola e vizinha às comunidades do Litorâneo e Jambeiro (E). A floresta com 
monocultura de eucalipto (D). 
Fonte: Google e Image @2013 Digital Globe. 
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Figura 3: A comunidade de São Domingos, organização das casas (E). A comunidade de Angelim 
II, em parceria com a iniciativa privada, mantém uma estufa para clonagem de eucalipto gerando 
emprego e renda (D).  
Fonte: Google e Image @2013 Digital Globe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: A comunidade de Linharinho inserida na "floresta" dos eucaliptos (E). Proximidades  
da comunidade, mostrando campos de petróleo e gás, inseridos na "floresta" dos eucaliptos. 
Fonte: Google e Image @2013 Digital Globe. 
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Figura 5: As diferentes fontes e oferta de água impõem condições diferenciadas para o  
aproveitamento da terra, mesmo entre as comunidades. Fonte: Google e Image @2013 
Digital Globe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Moradias nas comunidades de Córrego do Sapato e São Domingos, mostrando a falta de  
estrutura para armazenamento e preparo dos alimentos. Fonte: Google e Image @2013 Digital 
Globe. 
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5. ANÁLISE DO ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE E SEUS EQUIPAMENTOS 
 

 

A realidade das comunidades é extremamente diferente. As localizações, com vias de 

acesso asfaltado, disponibilidade de transporte público e UBS dentro do bairro são 

caracterizadas comunidades urbanas, como Santana, em Conceição da Barra e 

Litorâneo/Jambeiro, em São Mateus. No outro extremo, Guilhermina e Angelim em 

Conceição da Barra e Córrego do Sapato, São Cristóvão ou São Domingos de 

Itauninhas, em São Mateus estão distantes do asfalto, transporte público e UBS até mais 

de 20 km. 

 
 

As questões logísticas caracterizam grave problema para o acesso aos equipamentos do 

Sistema de Saúde. Mesmo com cobertura ampla e acima de 90% do PACS, as Agentes 

Comunitárias de Saúde (ACS) muitas vezes não realizam as visitas mensais, 

principalmente nos períodos de chuva, com o acesso ainda mais dificultado. 
 

A ausência do Governo (SUS) se reflete muitas vezes no fato do cidadão não possuir o 

Cartão do SUS, condição fundamental para todos os tipos de atendimento. O significado 

de um cidadão não ter o cartão é precisamente que ele não utilizou nenhuma 

dependência do SUS nos últimos anos, desde a implantação do atual modelo, muitas 

vezes significando que jamais houve uma consulta médica sequer. 

 
 

A evidência das extremas dificuldades logísticas nos leva a propor insistentemente a 

implantação de equipamentos de transporte agregados aos cargos de ACS, seja uma 

bicicleta ou mesmo uma condução motorizada, que viabilizaria as visitas, aumentando a 

efetividade e eficiência do Sistema. 

 
 

6. ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE, DA CULTURA E 

VULNERABILIDADE. 

 
 

Foram levantadas as condições de vacinação para rotavírus no ano de 2012. 

Considerando que o Brasil foi o primeiro país a introduzir a vacina no calendário anual 

e que toda criança abaixo de seis meses deveria tomar as duas doses da vacina. Foram 

encontradas situações extremas, com cobertura vacinal de 100%, mas também foram 

encontradas comunidades com cobertura vacinal de 0%, nenhuma criança vacinada. 
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Mesmo que nas UBS responsáveis, segundo os gestores, houvesse disponibilidade, 

crianças continuavam à época sem serem vacinadas. Este é um reflexo da ausência do 

estado. 

 
 

Estado que se faz presente na saúde de muitos quilombolas exclusivamente pelos 

programas ―Luz para todos‖, que levou segurança alimentar, pelo ―Brasil, 1 milhão 

de cisternas‖ que levou dignidade e garantia de água. Menos presente e impactante o 

programa ―Territórios da cidadania‖ levou módulos com banheiro e privada. Entretanto 

não foram raros os casos de famílias que deram outra finalidade àquele cômodo de um 

metro quadrado, sem janela ou ventilação e continuaram a utilizar o solo para defecar, 

num ato reconhecido por eles como ―rasgar o mato‖. 

 
 

Do ponto de vista sanitário o ―rasgar o mato‖ acabava por proteger a saúde de crianças 

e idosos, uma vez que espalhando as fezes e urina em solo seco, não contribuíam para a 

estruturação de valas de esgoto a céu aberto (comum nas periferias e responsável pela 

transmissão de muitos patógenos) e também não concentram a contaminação do lençol 

freático como nas fossas sépticas. 

 
 

Conceitos deturpados foram encontrados no senso comum da etiologia da diarreia 

(caganeira na linguagem local), que atribuem muitas vezes a etiologia à formação dos 

dentes e não a alguma infecção. Essa visão de algo comum e não patológico leva à 

cultura de não buscar por atendimento médico e informações, expondo sobremaneira as 

crianças ao risco de infecções bacterianas invasivas ou virais com destruição do epitélio 

intestinal, podendo levar a quadros severos de desidratação e até septicemia e morte. 

Não reconhecendo a origem infecciosa da gastrenterite, as crianças são tratadas pelos 

responsáveis com chás, normalmente de folha de goiabeira, que diminui o fluxo 

intestinal, interrompendo a diarreia. O tratamento caseiro se transmite de geração em 

geração, sendo considerado mais reconfortante e seguro, visto que o tempo para o 

atendimento nas UBS, a não efetividade e a não resolutividade do SUS, com o 

comumente conhecido diagnóstico clínico de ser uma ―virose‖ não atendendo às 

expectativas das famílias. Contribuem sobremaneira para a manutenção da cultura 

equivocada, os custos de deslocamento das famílias até as UBS e dos tratamentos de 
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suporte adquiridos comercialmente. Desta forma se perpetua o conceito de que toda 

criança terá ―caganeira‖ ao nascer dos dentes. 

 
 

Outra percepção equivocada é sobre as causas e possibilidades terapêuticas do 

glaucoma. Algumas comunidades como o Coxi e o Linharinho apresentam incidência 

importante de glaucoma. Entretanto há um senso comum de que essa patologia é 

decorrente das atividades do plantio do eucalipto, com o uso abusivo de defensivos 

agrícolas. O tipo de glaucoma apresentado por essas comunidades já foi caracterizado 

pelo serviço de oftalmologia, como tendo origem genética e tratamento medicamentoso 

e cirúrgico efetivos. Entretanto, quando o paciente ou familiar responsável aceita como 

verdade que a causa daquela patologia é a ação criminosa de um desafeto público 

(empresas produtoras de eucalipto), eles se fecham para a possibilidade de tratamento e 

assumem a condição de inferioridade financeira (poder), juntamente com a postura de 

entregar sua saúde à própria sorte, resultando em muitos casos de cegueira plenamente 

preveníveis. Como lamentavelmente relata a jovem D., ―cuido da minha avó cega e do 

meu pai, já com problemas graves de visão, pois sei que é apenas uma questão de tempo 

e eu também ficarei cega‖. Outras questões que foram registradas como queixas da 

população ou detectadas superficialmente pela equipe e estão relacionadas à Doença 

Falciforme, hipertensão arterial, sobrepeso e obesidade, alcoolismo, miomas entre 

outras patologias. 

 
 

Essas e outras culturas e verdades compõe um cenário de baixo acesso à educação em 

saúde, de dificílimo acesso aos equipamentos de Saúde, ao descrédito na própria ciência 

e no sistema político, econômico e administrativo. 

 
 

A presença da Universidade Federal do Espírito Santo, que desde 2006 está implantada 

no centro deste território quilombola, através do Centro Universitário Norte do Espírito 

Santo, vem desenvolvendo projetos de extensão e pesquisa e forma a levar, informação, 

educação, acesso a alguns exames laboratoriais e também sonho às populações 

quilombolas, pois acreditamos que apenas pela educação, será possível transformar essa 

realidade, preservando as tradições e cultura, mas acima de tudo, preservando a vida. 

 
 

7. CONCLUSÕES 
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As  comunidades  quilombolas  do  norte  do  Espírito  Santo,  apesar  da  tentativa  de 

 
denominação comum de Sapê do Norte, apresentam realidades extremamente diversas 

 
quanto à logística, acesso à água, escola, UBS, tecnologias agrícolas e educação em 

 
saúde, necessitando de olhares específicos para cada realidade. Sobre a educação em 

 
saúde foi evidenciado facilmente os sensos comuns equivocados quanto à origem e 

 
etiologia de várias doenças, assim como nas relações causa e efeito e no tratamento. 

 
Quanto ao tratamento com plantas e chás, há uma valorização por parte dos mais velhos, 

 
porém com manifesta preocupação com o desinteresse dos mais jovens e o risco de 

 
perca  cultural.  O  acesso  ao  Sistema  de  Saúde  depende  extremamente  das  visitas 

 
domiciliares dos ACS. Com as grandes distâncias e acesso precário, o próprio acesso ao 

 
Sistema (SUS) fica comprometido, com muitos cidadãos sem sequer o Cartão do SUS e 

 
com muitos relatos com queixas sobre a indisponibilidade de médicos, mesmo nas UBS 

 
mais próximas e com ESF implantado. A sugestão imediata para a melhoria do acesso e 

 
aumentar a efetividade do trabalho dos ACS é a implantação de sistemas de transporte 

 
como bicicletas e até mesmo motocicletas, o que aumentaria o deslocamento, o número 

 
de famílias atendidas, a qualidade de vida dos próprios ACS e melhoraria sobremaneira 

 
o custo-benefício do ACS, que certamente permitiria um atendimento mais humanizado 

 
e eficiente sobre as demandas com a hipertensão arterial, a obesidade, o glaucoma e os 

 
miomas. 
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EMPODERAMENTO NEGRO FEMININO: UM PANORAMA DO  
AUDIOVISUAL BRASILEIRO 

 

Hegli Lotério Barbosa
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Gabriela Santos Alves
2 

 
Resumo: O presente artigo é uma versão condensada do trabalho de conclusão de curso 
defendido pela autora, em julho de 2016, para obtenção do título de Bacharel em 
Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). É 
apresentado um breve estudo sobre as mulheres negras no audiovisual brasileiro 
contemporâneo, tanto no papel de realizadora, quanto no papel de objeto representado. 
Serão abordados conceitos relevantes para o desenvolvimento do trabalho como: 
feminismo negro, representação, invisibilidade, racismo, sexismo, movimento negro, 
empoderamento, mídia radical. Tais conteúdos são importantes para a compreensão das 
relações que permeiam os filmes e do contexto sociocultural e político no qual se insere 
esse movimento de construir a diversidade e pluralidade no audiovisual brasileiro. O 
objetivo principal da metodologia utilizada foi compor um panorama das produções em 
curta-metragem e web série sobre temáticas negra, juntamente às suas realizadoras, que 
se destacaram no audiovisual entre 2014 e 2016. 

 
Palavras-chave: Mulher Negra; Audiovisual; Feminismo Negro; Racismo; Sexismo. 

 

Resumen: Este artículo es una versión resumida del trabajo del curso conclusión 
defendida por la autora en julio de 2016 para obtener un titulo de licenciatura en Cine y 
Audiovisual de la Universidad Federal de Espírito Santo (UFES). En el documento se 
da un breve estudio de las mujeres negras en audiovisual brasileño contemporáneo, 
tanto en el papel de directora, como el papel de objeto representado. Se abordaran 
conceptos relevantes para el desarrollo del trabajo como el feminismo negro, la 
representación, la invisibilidad, el racismo, el sexismo, el movimiento negro, la 
potenciación, medios radicales. Dicho contenido son importantes para la comprensión 
de las relaciones que impregnan la película y el contexto socio-cultural y politico en el 
que se produce este movimiento para construir la diversidad y la pluralidade en el 
audiovisual brasileño. El objetivo principal de la metodologia utilizada se compone una 
vision general de las producciones de cortometrajes y series de línea acerca de temas 
negros a lo largo de sus realizadoras, que se han destacado en el audiovisual entre 2014 
y 2016. 

 

Palabras clave: Mujer Negra, Audiovisuales, Feminismo Negro, Racismo, Sexismo. 
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Empoderar mulheres negras através do audiovisual é fomentar o trabalho de 

realizadoras negras; é criar espaços onde as realizadoras possam exibir suas obras; é 

construir um discurso positivo no audiovisual que saia do lugar-comum da empregada 

doméstica, da mulata sensual e exótica. É também produzir e preservar memória, pois 

as personagens e suas narrativas têm vida-longa mesmo quando as novelas, filmes e 

séries terminam; é ter Renata Martins, Larissa Fulana de Tal e tantas outras realizadoras 

negras como referência e inspiração, fazendo um cinema feminino negro heterogêneo, 

plural, cada qual ao seu modo, imprimindo sua personalidade e vivência na estética, 

ética e discurso da obra. 
 

Inicialmente, é necessário uma correção e ir ao encontro de Adélia Sampaio, 

considerada a primeira cineasta negra a dirigir um longa- metragem no Brasil. Em sua 

história, a questão da memória e suas lacunas se fazem latentes, pois o nome de Adélia 

Sampaio e suas contribuições não são lembrados, não fazem parte das aulas dos cursos 

de Cinema e Audiovisual. Cria-se mais uma vez a ausência, a lacuna que a participação 

e as contribuições das mulheres negras à sociedade representam para a memória 

nacional, tendo essa mesma ausência refletida no audiovisual brasileiro. 

 
 
 

2. POR UM AUDIOVISUAL BRASILEIRO NEGRO E FEMININO 
 
 

 

A seguir, um panorama de diretoras e obras que se destacaram no meio audiovisual, 

com lançamento entre 2014 e 2016, tanto ficção quanto documentário sobre a temática 

racial, para que fique registrado a existência das obras e que as mulheres negras estão 

desempenhando funções no audiovisual não apenas nas assistências, mas assumindo o 

roteiro, a produção e a direção de seus filmes e, dessa forma, estão – parafraseando 

Sueli Carneiro, pesquisadora e diretora do Geledés — Instituto da Mulher Negra – 

enegrecendo o cinema de mulheres e feminizando o cinema negro. 

 

 

2.1 A questão racial na infância por Larissa Fulana de Tal e Joyce Prado 
 
 

 

O trabalho da diretora Larissa Fulana de Tal, integrante do coletivo baiano Tela Preta, 

nasce indiscutivelmente de sua condição de mulher negra, perceptível na temática racial 
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abordada em seus dois curtas: ―Lápis de Cor,‖ 2014 e ―Cinzas”, 2015. Em entrevista 
concedida ao Alma Preta, Larissa relata que o Núcleo Negro da Universidade do 
Recôncavo Baiano foi fundamental para seu empoderamento e primeiros passos na 
carreira de cineasta. Ao reunir‐se com outras mulheres e homens negros Larissa fundou 
o coletivo Tela Preta, espaço responsável pelo seu despertar sobre a realidade e onde a 
diretora diz ter reunido forças para tomar seu lugar de fala como mulher, como negra e 
como cineasta: ―Ou eu acordava, ou ia ser metralhada‖ (NETO, 2015). 

 
Por ser mulher e negra, Fulana está em desvantagem nos espaços políticos, tendo que 

transpôr as barreiras das opressões racial e de gênero, por exemplo, o silenciamento e 

invisibilidade da mulher negra (NETO, 2015). Seu posicionamento profissional adota a 

temática antirracista nos filmes, pois este está em consonância com a luta que a cineasta 

enfrenta em seu dia a dia, na construção de sua identidade, voz e declara: ―O meu 

trabalho, a minha consciência e a minha pele são intrínsecos. É uma coisa só. Se ligou? 

Porque atualmente eu não me vejo olhando de outro lugar além do de mulher negra. (...) 

Eu sou mulher negra independente do lugar que eu vá.‖ 
 

Sobre seu trabalho como cineasta, o primeiro curta-metragem de Larissa Fulana de Tal 

é o documentário ―Lápis de Cor” (2014), projeto contemplado pela I Chamada de 

Curtas Universitários do Canal Futura
3
. 

 
O documentário, baseado em entrevistas, parte da caixa de lápis de cor para abordar, 

através de depoimentos de crianças negras, de maneira simples, direta e sincera como a 

questão racial se apresenta na infância. As meninas e os meninos entrevistados têm 

entre 5 e 11 anos, a princípio ficaram tímidos frente a câmera, mas pouco a pouco foram 

se soltando e responderam a todas as perguntas da curiosa diretora. 
 

Larissa e sua equipe construíram um espaço lúdico, acolhedor e bem colorido para que 

as crianças ficassem à vontade para pintar, desenhar e brincar com tintas. Atividades 

essas propostas pela diretora, para proporcionar um clima descontraído ao falar de um 

assunto tão preocupante. Os depoimentos demonstram como a questão racial está 
 
 

3 Parceria do Canal Futura com a Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU) e a Rede 
Globo. O objetivo do projeto é selecionar propostas de produção apresentadas por universitários que 
estejam estudando em qualquer curso que envolva a formação para a produção audiovisual; que estejam 
na fase de preparação dos seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e que desejem apresentar seu 
projeto de audiovisual à seleção para apoio financeiro e de veiculação em televisão através do Núcleo de 
Jornalismo do Canal Futura (In Canal Futura).
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dotada de barreiras e imposições para meninos e meninas e como isso os deixa 

confusos. 
 

Durante o filme, as crianças relataram que gostariam de mudar a cor da pele negra para 

branca, trocar o cabelo crespo por um cabelo liso e com franja e que gostariam de ter 

olhos azuis. Esse desejo de mudar a aparência está diretamente ligado aos preconceitos 

que a criança negra enfrenta ao entrar em contato com o mundo, ao estar fora da 

proteção da família. Duas meninas entrevistadas, de 8 e 10 anos, contaram que já foram 

hostilizadas: uma ao ser chamada de ―babuína‖ e a outra ao ouvir de sua colega que é 

―uma preta sem condições‖. Nesse sentido, a escola se configura como um lugar de 

difícil convivência para crianças que fogem ao padrão estético das princesas dos contos 

de fadas, dos heróis das histórias em quadrinhos e de personagens de desenhos e filmes 

infantis. Por essa mesma razão a escola é o espaço em que mais é necessário conversar 

sobre racismo. Afinal, as crianças passam boa parte do dia na sala de aula, ali 

estabelecem relações fora do vínculo familiar e é o lugar onde as diferenças, sejam 

físicas ou sociais, ficam evidentes. 
 

Atualmente, Fulana está em seu segundo curta-metragem, “Cinzas”, lançado durante a 

programação do Festival Negra América no Centro Cultural Plataforma (BA), em 

agosto de 2015 e inspirado em conto de Davi Nunes. O curta foi contemplando no 

Edital Curta Afirmativo (2012). 
4
 A sinopse da história conta que como todo preto 

favelado, Toni é um universo em crise, e ele não vive um bom dia: ônibus lotado, 

salário atrasado, exploração no trabalho, descrença nos estudos, falta de grana, contas 

vencidas, polícia e solidão. As angústias de Toni são semelhantes às de tantos outros 

personagens da vida real (CINZAS, 2015). 
 

Outro curta-metragem sobre a questão racial na infância é o recém-lançado ―Fábula de 

Vó Ita” (2016), das diretoras Joyce Prado e Thallita Oshiro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Edital de Apoio para Curta-Metragem – Curta Afirmativo: Protagonismo da Juventude Negra na 
Produção Audiovisual – fomentará a produção de até 30 (trinta) obras audiovisuais de curta-metragem, a 
partir de 10 (dez) minutos, dirigidos ou produzidos por jovens negros, de 18 a 29 anos, pessoa física, com 
temática livre, podendo ser ficção ou documentário, com a possibilidade de utilização de técnicas de 
animação (In Sav – Secretaria do Audiovisual).
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O curta-metragem é um dos projetos contemplados no Edital Carmen Santos – Cinema 

de Mulheres 5, em 2013, promovido pelo Ministério da Cultura e conta a história da 

pequena Gisele, uma menina negra que sofre bullying na escola por conta de seu cabelo 

afro. Sua vó Ita usa de sensibilidade e experiência para mostrar à neta que não há nada 

de errado em ser diferente e que existem infinitas formas de beleza. Para isso, vó Ita cria 

uma fábula, onde Gisa é uma menina negra que sente-se isolada em um reino onde 

ninguém se parece com ela. Cansada de sofrer discriminação, ela procura uma bruxa 

para modificar seu visual, mas é justamente por causa de seus cabelos – que se alteram 

conforme suas emoções – que ela é reconhecida por sua mãe, a rainha Andrea, que há 

anos procurava a filha perdida (COSTA, 2015). 
 

A sinopse ficcional de ―Fábula de Vó Ita” remete ao cotidiano de diversas crianças 

brasileiras. Prova disso é que o filme carrega a mesma essência dos depoimentos das 

crianças entrevistadas no documentário ―Lápis de Cor‖. Essas reincidências e 

insistência no tema só reforçam que crianças negras são discriminadas por sua aparência 

e que há necessidade urgente em se discutir e enfrentar a questão do racismo na 

infância. 

 
Em ―Fabula de Vó Ita”, a história de Gisele, que foi discriminada pelos colegas de 

escolas, é com facilidade encontrada na realidade fora do filme, infelizmente. A diretora 

Joyce Prado disse em entrevista ao Catarse, site que viabiliza de forma coletiva que um 

projeto saia do papel e seja executado, por meio de doações, que ―Quando estava, no 

pré [pré-escola], o termo era ‗macaca‗. Infelizmente temos que ensinar para crianças de 

5 anos que elas não têm que se importar com a visão de seus colegas de classe. Não 

deveria ser assim‖ (COSTA, 2015). 

 
A atriz Tekka, de 8 anos, que dá vida à protagonista Gisele, também teve uma ligação 

forte com a personagem. ―Tem uma frase da Gisele que é ‗mas, vó, não tem princesa 

assim [negra]‗. Perguntei para a Tekka o que ela pensava quando dizia isso, ela falou: 

Eu sei que eu sou uma princesa, mas todos querem dizer que não sou, e começou a 

chorar‖, contou Joyce em entrevista ao Catarse. 
 

 
5 Edital Carmen Santos Cinema de Mulheres 2013 – Apoio à Curta e Média-metragem atende demanda 
da sociedade civil para incentivar políticas públicas transversais para as mulheres e cultura. Visa 
viabilizar a produção cinematográfica feita por mulheres e reconhecer o trabalho de diretoras e técnicas 
no universo audiovisual brasileiro (In Sav/MinC). 
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“Fábula de Vó Ita” se preocupa também com a representatividade das mulheres. Além 

de Joyce Prado e Thallita Oshiro assinando roteiro e direção do curta, os cargos de 

direções de arte, fotografia, som e até as ilustrações do filme são de responsabilidade de 

mulheres (COSTA, 2015). 
 

O edital Carmen Santos potencializou na diretora Joyce Prado o processo de sua 

percepção como indivíduo em uma sociedade que é cúmplice dos problemas raciais e 

que fica atenta para não ser conivente com eles: 
 

Refleti sobre o ambiente de produção de cinema, as narrativas desenvolvidas 
e, em muitos momentos, não me senti contemplada. Percebi a importância 
em buscar outras formas de se criar e realizar. Retratar outras temáticas, dar 
voz a outros perfis de realizadores e tornar o cinema uma linguagem 
polifônica (MINC, 2016). 

 

 

Como dizer a uma menina que ser negra não é ruim? Este é o desafio que a fábula 

contada por Vó Ita tenta trazer à sua neta Gisele dentro de um universo lúdico, que nada 

mais é do que a projeção do nosso próprio mundo. 

 

 

3. “QUANDO O CABELO DA MULHER NEGRA VIRA FILME”: YASMIN 

THAYNÁ 
 
 
 

Durante a infância e a juventude, muitas meninas negras são hostilizadas por causa do 

cabelo crespo ou cacheado, e incentivadas a alisá-los. Como gostar de um tipo de cabelo 

que em todo lugar é chamado de ―cabelo ruim‖? A menina negra cresce com a recusa 

sobre seus próprios traços, sobre seu corpo. Na maioria dos casos, é somente na fase 

adulta que mulheres negras se empoderam e se libertam do padrão de beleza 

eurocêntrico, libertam seus cabelos dos agressivos processos de alisamento, aceitam e 

assumem sua origem afro. 
 

O cabelo da mulher negra é um símbolo de resistência política, uma forma de reafirmar 

sua identidade e ancestralidade. A partir desse entendimento surgiu a proposta 

audiovisual ―Kbela‖, o recente curta-metragem ficcional da jovem diretora Yasmin 

Thayná. 
 

Aos 23 anos, Yasmin Thayná, propôs adaptar para as telas o conto autobiográfico Mc 

Kbela. ―Kbela narra a construção e a afirmação da identidade da personagem como 
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mulher negra a partir da relação com seu cabelo crespo‖ (BAHIA, 2015). O filme 

escrito, dirigido e produzido por mulheres negras, foi lançado em 2015 e ainda não está 

disponível online. Pelo teaser é possível perceber que o elenco é composto por um 

quantitativo expressivo de atrizes negras e que as estéticas visual e sonora do filme têm 

referências à cultura africana. 
 

Segundo Maria Clara Araújo, atriz transexual que participa do ―Kbela” ―O filme 

mostra uma nova ótica, pouco vista pelo grande público, uma ótica onde a mulher trans 

negra também pode ser atriz, e traz uma visão diferente da habitual que a grande massa 

tem sobre travestis e transexuais‖ (BAHIA, 2015). 
 

O filme é na verdade a segunda versão do conto escrito por Yasmin Thayná. Em 2013, a 

primeira versão do ―Kbela” estava inteiramente gravada pronta para a fase de edição, 

mas a diretora foi assaltada e todo o material estava no computador que foi levado pelos 

infratores (BAHIA, 2015). Esse episódio tornou a refilmagem do ―Kbela” uma 

questão de resistência e insistência. A diretora do filme contou que diversas mudanças 

foram feitas para a segunda versão do curta-metragem e alcançou cada vez mais pessoas 

que abraçaram a proposta. 
 

O projeto amadureceu de uma maneira muito forte. Era outro filme, a gente 
não tinha direção de arte, figurino, maquiagem. Era uma galera a fim de fazer 
um vídeo que falasse das questões da mulher negra. De lá para cá, amadureci 
o roteiro e a minha proposta de direção. Foi fundamental ter realizado 
diversos ensaios antes de gravar pra valer. E a cada encontro o Kbela ia 
ficando maior, e fica maior a cada dia que passa, e ele ainda nem estreou. 
Espero que ele tenha um tamanho infinito e quem fará isso são as pessoas 
que se identificaram e usarem o trabalho para desconstruir os conceitos que 
nos oprimem (BAHIA, 2015). 

 
 

 

Fato é que o curta-metragem em linguagem experimental tem participado de festivais e 

mesas de debate, dentro e fora do país.
6
 O filme leva a mensagem de que o cabelo está 

relacionado ao processo de formação de identidade da mulher negra. É mais afirmação 

política que vaidade. ―O cabelo crespo é rejeitado o tempo todo pelos meios tradicionais 

de comunicação – que é quem cria e influencia os nossos desejos, as nossas relações 

sociais. É quem dita o que é bonito, confiável, bom e emocionante‖ (LOPES, 2015). E 

completa: ―Tem pouca mulher preta no cinema nacional, e, pra mim, o ‗Kbela‟ 
 

 
6 Até mesmo fora do país, como o Afrofuturism Film Festival 2016, em Nova Iorque, EUA. 
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vem pra mudar isso. Espero que filmes feitos por mulheres negras se multipliquem‖ 

(LOPES, 2015). 

 
 

 
4. EMPODERAMENTO POR RENATA MARTINS 

 

 
Em 2005, após o lançamento do Programa Universidade para Todos (ProUni), ela 

conquistou uma vaga no curso de Cinema da Faculdade Anhembi Morumbi em São 

Paulo. Começava a se tornar realidade seu sonho de ser cineasta (STEFANEL, 2015). 

Hoje, aos 38 anos, Renata Martins já tem diversos trabalhos: dirigiu o curta ―Aquém 

das Nuvens”; coescreveu a série ―Pedro & Bianca” (TV Cultura), realizou a 1ª 

temporada da web série ―Empoderadas” em parceria com a também cineasta Joyce 

Prado (STEFANEL, 2015), foi uma das coordenadoras e roteirista do projeto para 

desenvolvimento da série ―Rua 09”, selecionado e financiado via Empresa de Cinema 

e Audiovisual de São Paulo (SPCINE); roteirizou o piloto do projeto em animação 

―Lulina e a Lua” voltado para primeira infância que foi selecionado para o Junior Co-

Production Market, que acontece no Cine Kid Festival, em Amsterdã e também para a 

sessão de Pitches do Mercado Internacional de Filmes de Animação (MIFA) do Festival 

de Annecy/França. Em 2016 compõe a equipe de desenvolvimento da série Documental 

―Cartas da Terra do Futuro” contemplado pelo PROAC. E contando! 
 

O extenso currículo de Renata Martins mostra que a cineasta está em constante 

atividade, desenvolvendo projetos de forma muito competente, pois seu trabalho lhe 

proporciona a conquista de editais, prêmios e convites para novas parcerias. Projetos 

esses em que as temáticas racial e periférica se apresentam de modo emblemático, mas 

que em seu início se deu de modo muito inocente: 
 

Na verdade, o ―Aquém das Nuvens” em especial não tinha uma 
preocupação racial. Era o meu universo: trata de uma mulher negra e a minha 
família é negra. Ele não nasceu como filme político. Eu simplesmente atribuí 
o protagonismo que poderia ser de qualquer outra pessoa a personagens 
negros. Minha proximidade com essa questão de que o audiovisual e o 
cinema podem ser ferramentas poderosas na construção de identidade se deu 
durante a universidade. Era um espaço em que eu não estava inserida. Eu era 
uma das poucas alunas negras e periféricas. Alguma coisa ali não se 
encaixava (STEFANEL, 2015). 



 

346 
 

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS BRASILEIRAS  
18 a 20 de Outubro de 2016, UFES, Vitória (ES). 

 

O despertar para a realidade de Renata Martins, assim como o de Larissa Fulana de Tal, 

se deu dentro da universidade, evidenciando o quão importante são as políticas 

afirmativas na educação. O debate racial em âmbito audiovisual perpassa a questão da 

educação, uma vez que é necessário capacitar profissionais para que estejam aptos a 

manusear os equipamentos e artifícios da linguagem cinematográfica. A vaga para 

estudar cinema na faculdade Anhembi Morumbi Renata conquistou através do sistema 

de cotas. E tantas outras conquistas foram alcançadas pela jovem realizadora negra 

através dessa política afirmativa, basta analisa os diversos projetos Renata pôde 

consolidar desde então. 
 

a universidade pública brasileira, com seus fundamentos seletivos baseados 
na competência acumulada por uma história escolar privilegiada e pelo 
contexto educacional familiar antes de entrar na universidade, beneficiou a 
própria elite e, portanto, o segmento racial que sempre esteve no poder. A 
melhor demonstração dessa afirmação é o resultado pouco surpreendente do 
vestibular da USP, em 2005, que selecionou 77% de brancos e 2% de negros 
(ARAÚJO, p.75, 2006). 

 
 
 

Pelos números é possível perceber a pouca presença de estudantes negros no ensino 

superior. E nesse sentido, o sistema de cotas é nada mais que uma medida de política 

afirmativa, de ocupação de um lugar que pertence por direito também à população 

negra, uma medida para assegurar o mínimo de pluralidade na universidade a fim de 

refletir as populações que compõem a sociedade brasileira geral. Políticas afirmativas 

são um direito e não um privilégio. As cotas na educação e os editais específicos têm 

possibilitado a formação de profissionais negros para o audiovisual. 
7
 Sobre esse 

assunto, Renata Martins declarou: 
 

Quando você está fazendo qualquer coisa e ninguém te questiona, te 
importuna e o seu conhecimento é único e válido, aí vem uma geração de 
pessoas questionando esses lugares e essas formas. A real é que você vai 
perder o privilégio de fazer o que quiser, como quiser e de falar o que quiser.  

 
7 Sobre a legislação, poucas são as leis que estipulam um percentual de cotas e não estão vinculadas para 
a produção de grandes estúdios e distribuidoras. Ou seja, a legislação não atinge o cinema comercial. 
Segundo a pesquisa do GEMAA, a única lei municipal que contempla as formas de produção 
independente e comercial é a n° 3.269, de agosto de 2011, sancionada na câmara do município do Rio de 
Janeiro, que determina a inclusão de no mínimo 40% de artistas e modelos negros na elaboração e 
produção de filmes subvencionados ou coproduzidos pela Prefeitura. Na legislação federal, o Estatuto da 
Igualdade Racial foi sancionado em julho de 2010 e representou importante avanço ao atender demandas 
do movimento negro no Brasil. Sobre a participação de artistas negros em filmes, programas e peças 
publicitárias, o estatuto também não estabelece cota específica, porém determina que oportunidades 
iguais a atores, figurantes e técnicos negros devam ser garant idas e que está vedada toda e qualquer 
discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística (Brasil, 2010).
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Se você está acostumado desde criança a estar em uma sala onde só tem 
iguais, quando vir duas ou três meninas cotistas que questionam esses 
discursos elitistas, é um choque! É o medo claro de perder privilégios 
(STEFANEL, 2015). 

 
 

 

Paralelo à universidade, Renata trabalhou com o grupo de teatro Os Crespos, que lida 

com pesquisas voltadas para questões raciais. ―Acho que foi nesse período que a chave 

de fato virou, porque eu sei que fui chamada para o Pedro & Bianca porque a Bianca era 

uma protagonista negra. Provavelmente, se fosse outro tipo de série, as pessoas não 

teriam me chamado. Ainda tem essa tentativa de definir lugares…‖ (STEFANEL, 2015). 

 

 

“Empoderadas” é uma web série que tenta justamente deslocar esses lugares pré-

definidos pelo racismo. Uma obra produzida por e sobre mulheres negras, a série tem 

uma página no Facebook, onde todos os episódios estão disponíveis, além de ser um 

espaço para troca de informações. Em formato de entrevistas, a primeira temporada da 

web série documental foi lançada em 13 de maio de 2015 e contou com uma 

entrevistada diferente a cada episódio. Mulheres negras de diversas áreas – política, 

artes, empreendedorismo, música – compartilharam suas histórias de como enfrentaram 

(e enfrentam) o racismo e o machismo em seu cotidiano. 
 

No dia 07 de agosto de 2015, foi ao ar o episódio em que a rapper Mc Soffia, 11 anos, 

compartilha seu processo de empoderamento. É até o momento o episódio mais 

visualizado da série com quase um milhão de views. 
 

A primeira temporada de Empoderadas chegou ao fim em novembro de 2015 com 14 

episódios. Atualmente, a série está em processo de produção da segunda temporada. O 

projeto Empoderadas de Renata Martins foi listado, pelo Think Olga, como um dos 

mais inspiradores de 2015 (FEPALCINE, 2016). 

 
 
 

5. MULHERES NEGRAS EM CANNES 
 
 

 

A temática negra produzida por Viviane Ferreira e Elicina Nascimento, ambas em 2014, 

chegou no mesmo ano ao Festival de Cannes. 
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Segundo a sinopse, a ficção ―O dia de Jerusa‖, estrelada por Débora Marçal e Léa 

Garcia, a diretora Viviane Ferreira mostra Jerusa, moradora de um sobrado envelhecido 

no bairro do Bixiga, coração de São Paulo. Em um dia especial, ela recebe Silvia, uma 

pesquisadora de opinião que circula pelo bairro convencendo as pessoas a responderem 

questionários para uma pesquisa de sabão em pó. No momento em que conhece Silvia, 

Jerusa a proporciona uma tarde inusitada repleta de memórias, convidando-a a 

compartilhar momentos de felicidade com uma ―desconhecida‖. 
 

O filme faz uma reflexão sobre a velhice e a solidão. Uma analogia utilizada pela 

cineasta baiana para homenagear a transmissão de vivências e saberes, passados de 

geração para geração, através da oralidade. 
 

Cineasta e advogada com atuação voltada para direitos autorais, direito cultural e direito 

público, Viviane Ferreira tem um olhar cinematográfico referenciado no cinema de 

Zózimo Bulbul e Glauber Rocha, assina a direção dos documentários: ―Dê sua ideia, 

debata‖ (2008); ―Festa da Mãe Negra‖(2009); ―Marcha Noturna e Peregrinação‖ 

(2015). Na ficção, sua primeira experiência foi o curta experimental ―Mumbi 7 Cenas 

pós Burkina‖ (2010), estrelado por Maria Gal. Preside a Associação Mulheres de Odun e 

é Sócia fundadora da empresa Odun Formação e Produção de Bens Culturais 

(FERREIRA, 2015). 
 

Durante o ―Latinidades” 2015, Viviane Ferreira proferiu uma explanação forte e 

empoderadora na mesa cujo tema discutido era ―Representação de Mulheres Negras no 

Cinema‖. Segue trecho da fala: 
 

Convites para integrar a equipe de projetos de amigos brancos que do 
negrume da noite para o clarão do dia descobriram que é necessário falar de 
preto e de cultura negra, afinal os editais específicos estão bombando, e a 
minha didática missão de responder: ―grata pelo convite, mas não vai rolar, 

minha formação política não me permite ser capa preta para branco‖. Daí, 

enveredamos por diálogos que se iniciam com: ―você não está  sendo muito 
radical? Somos amigos, pô! Estamos do mesmo lado‖… Até chegar o dia que 

desfrutaremos dos mesmos privilégios jamais estaremos do mesmo lado (...) 
(IZEL, 2015). 

 
 

Outra diretora negra que participou do Festival de Cannes, em 2014, foi Eliciana 

Nascimento, uma cineasta baiana que fez mestrado nos Estados Unidos (STEFANEL, 

2015). 
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Um curta de gênero fantasia que trata a questão religiosa africana. ―O tempo dos 

Orixás‖ mostra a experiência de Lili, uma menina de 7 anos que ao visitar sua avó no 

interior, descobre que tem uma missão com os Orixás. Sua vó é a líder espiritual de sua 

comunidade e, anualmente, realiza uma festa dedicada a Yemanjá. Celebração que corre 

risco de ser extinguida com o eminente falecimento da vó de Lili. Para salvar essa 

tradição, os Orixás introduzem Lili em uma aventura mágica que simboliza a sua 

iniciação na tradição (FEPALCINE, 2016). 
 

Segundo os estudos de Montoro e Ferreira (2014), ao investigar os repertórios da 

representação da mulher negra na ficção do cinema brasileiro, a partir da religiosidade 

africana presente no papel de Ialorixá, busca-se pensar sobre o significado da 

maternidade para as mulheres negras. Os cuidados com a família da casa grande (tanto 

no período colonial brasileiro, quanto nas formas atuais de servidão doméstica) ―e a 

imposição das funções de objeto sexual ou mãe preta negaram-lhes tal função, 

posteriormente invisibilizada também (...) no cinema, no qual ainda prevalecem essas 

visões‖ (MONTORO, FERREIRA, 2014, p.156). Ou seja, a mulher negra para exercer 

as funções de cuidado, seja afetivo ou sexual, ela abre mão de si, abre mão de cuidar de 

sua própria família, de vivenciar a própria maternidade para exercer a maternidade do 

filho da patroa. 
 

Entretanto, é na religião que a mulher negra encontrou estratégias de sobrevivência e 

resistência. 
 

As complexidades e contradições que emergem de personagens e outros 
elementos das narrativas audiovisuais podem despertar novos olhares, fluxos 
e percepções acerca do protagonismo feminino no cinema brasileiro. (...) 
essas matriarcas negras são ponto de referência e união, são guardiãs e 
provedoras de uma memória ancestral. Contrariando o racismo e o sexismo, 
as mulheres negras encontram no sagrado um território de empoderamento e 
de afirmação de sua identidade feminina e negra (MONTORO FERREIRA, 
2014, p.157). 

 
Assim, ―O tempo dos Orixás‖ entrelaça cinema e religiosidade como territórios de 

empoderamento feminino negro e essa mensagem é que foi levada até o Festival de Cannes, 

em 2014, e também ao African Film Festival (2014); Encontro Zózimo Bulbul (2014); 

Festival Cine Afro (2014); African Diaspora Film Festival (2014). E também obteve o 

―Reconhecimento de Direção‖ no Blackstar Film Festival – 2014; os prêmios de ―Melhor 

Curta‖ e ―Fotografia‖ no Reel Sisters of The Diaspora Film Festival – 2014; 
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―Melhor Curta de Ficção‖ no Plateau – 2015 e ―Melhor Filme‖ no Global Girls 

FilmFest – 2015. 

 
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

 

Desse modo, a pesquisa mostra como o audiovisual se comporta como uma mídia 

radical alternativa que age em perspectiva local, como uma comunicação de nicho. 

Trata direto com seu público-alvo, pautando o debate, a crítica e a ação ao utilizar uma 

linguagem mais próxima de seu grupo e ao atender às necessidades que nem sempre são 

assunto nos grandes veículos de comunicação. Outros aspectos que caracterizam a 

mídia radical são a expansão das informações a partir da troca existente no diálogo com 

as audiências, ou seja, o público, que não possui espaço na mídia convencional; como 

está relacionada aos movimentos sociais, a mídia radical é mais sensível a espontâneos 

pontos de vista que poderiam ser ridicularizados por outros meios; por ser livre, a 

produção não se submete aos interesses das leis de mercado da propaganda. 

 
 

Essas mesmas características são encontradas no cinema negro feminino: a mídia – o 

audiovisual – está vinculada ao movimento social – feminismo negro –, o que 

potencializa o aspecto estético, cognitivo e mobilizador do cinema (DOWNING, 2004). 

Dessa forma, o cinema atrelado ao movimento feminista negro é capaz, por exemplo, de 

desconstruir as relações de poder e opressão existentes na forma de representação e da 

não-representação da mulher negra pelo cinema comercial e televisão, afinal ―as 

representações evocam também o que está ausente do mundo, elas o criam, mais do que 

o simulam‖ (MOSCOVICI, 2003, p.212, apud TORRES; GUERRA; NERI; 

PETERSEN; GUARESCHI, 2014, p.01). O cinema feminino negro enquanto mídia 

radical tem potencial para desnaturalizar a opressão racial contida nas esferas sociais. 

Quando essa ferramenta política, que é a linguagem audiovisual, passa a ser utilizada 

pela parte sub-representada nas telas cria-se um espaço para construções positivas, com 

discurso empoderador, que resgata a ancestralidade e memória das mulheres negras em 

direção oposta aos estereótipos até então reproduzidos. 
  

As transformações ocorridas nas esferas sociais começam a refletir nas telas do 

cinema brasileiro, mudanças começam a serem traçadas com relação ao lugar da mulher 
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negra no audiovisual, porque o lugar da mulher negra na sociedade está sendo revisto. 
 

Os primeiros passos foram dados, mas ainda há um longo caminho para a consolidação 
 

de um audiovisual brasileiro negro e feminino. 
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