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Apresentação 
 

Bas´Ilele Malomalo 

Simone de Loiola Ferreira Fonseca 
 
 

Este livro é uma escrita de várias mãos e tem por finalidade 
homenagear o professor doutor Dagoberto José Fonseca pelos mais 
de seus 20 anos de docência na Faculdade de Ciências e Letras - 
Campus de Araraquara – da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP). Compreendemos a homenagem como um gesto de 
nomear, isto é, conforme a filosofia ancestral africana, tentar revelar 
pela palavra falada ou escrita o verdadeiro nome da pessoa que 
trabalhou ou trabalha pelo bem coletivo. 

Portanto, nomear em muitas tradições é um ato de afirmação 
do poder. No nosso caso, trata-se de ritualizar um poder libertador. 
Homenagear uma pessoa significa, para nós, um gesto de tornar 
público às palavras-de-reconhecimento do mérito do trabalho feito 

pela pessoa homenageada para a nossa comunidade. No caso de 
Dagoberto, as proezas realizadas extrapolam os muros da 
comunidade negra paulista; alcançam o Brasil, a África e o mundo 

inteiro. 
O título, subtítulo, o estilo e a metodologia da obra, 

Intelectualidade Coletiva Negra: Memórias, Educação e 
Emancipação, refletem o lugar a partir do qual a escrita de seus/suas 
autores/as e suas foram construídas, a cultura negra e a experiência 
de negros/as e não negros, pessoas próximas ao homenageado pelo 
afeto, militância e ciência e que se dedicam na luta antirracista para 
a emancipação. 
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O título que demos a este livro procura dialogar tanto com a 
realidade histórica que motivou a sua escrita, as biografias e 

bibliografias dos/as autores/as que compõem a Intelectualidade 
negra contemporânea, sendo Dago, como o chamamos 
carinhosamente, e nós, esposa, amigos/as, filhos/as pelo afeto e pela 
ciência, parte dessa militância negro-acadêmica.  

O livro trata de memórias negras numa perspectiva africana 
de se discursar sobre a História. A história africana dos/as mais 
velhos/as que nos antecederam e de nós, a intelectualidade negra 
contemporânea, que construímos a mesma história com paixão, 
resistência e criatividade, confrontando o racismo, o machismo e 
todas as formas de opressão. 

As memórias reconstruídas em textos-escritos têm a ver com 

lembranças e representações e histórias que cada autor/a teve ou 
ainda tem em relação ao ilustre professor Dagoberto. Ao idealizar o 
livro, o mesmo nos pediu que cada texto fosse escrito com rigor 
científico e humanismo que caracteriza nossas tradições negras. 
Dessa forma, é que entendemos que essa obra não é somente sobre 
uma história particular do homenageado, mas é de forma especial 
um conjunto de reflexões feitas pelos/as intelectuais que foram 
formados/as, conviveram e/ou convivem ainda com ele os desafios 
da educação em todas suas fases e modalidades, visando à 
emancipação do povo negro. 

Os onze textos que compõem esse livro têm convergências e 
singularidades. A convergência aparece no estilo aonde predomina 

o recurso que Malomalo nomeia de bioepistemologia: produção de 
conhecimento feita a partir, mediante, com e para a Vida. Embora a 
singularidade manifesta-se na maneira como cada autor/a apropria-
se e interpreta a história negra das pessoas próximas ao Dagoberto, 

há temas recorrentes, entre outros: identidade, trajetória 
acadêmica, movimento negro, desafios epistemológicos, 
importância de ter um orientador negro, profissão, luta antirracista. 

Os textos recebidos foram distribuídos conforme o critério 
nominal alfabético dos/as autores/a, à exceção do texto do 
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Dagoberto que dialoga com todos os demais. Ao nosso pedido, ele 
leu todos os artigos e cumpriu com a promessa de escrever o dele. A 

sua bela e profunda contribuição tem por título: “Uma ideia, um 
ideal, uma missão: as utopias que herdamos de nossos antepassados 
e dos que virão – filhos e filhas”. Nesse trabalho, o autor apresenta 
as bases epistemológicas que fundamentam todas outras escritas. 

Tensiona as teorias não negras à luz do paradigma negro engajado 
na radicalidade, apontando como se executa a crítica emancipatória.  

 
O exercício reflexivo, analítico, interpretativo e narrativo que 
fazemos nesse momento somente pode ser possível pela 

contribuição generosa e pela abertura eclético-erudita provocada 
pelo Padre Mauro Baptista e pela Josi em nossa trajetória de vida, 
mas não podemos nos furtar de mencionar a Profa. Benedita, 

mulher negra, alegre e desportiva, que esteve conosco na quarta-
série do primário. Ela sem dúvida foi o nosso alento e o grande 

empurrão para essa trajetória, com ela fomos colocados como o 
primeiro da classe e o orador do Hino Nacional Brasileiro com 
apenas dez anos de idade.  

[...] 
Na PUC-SP pudemos traçar novas e inesperadas rotas, 
conhecemos diversas pessoas com trajetórias diferentes a nossa. 

Em nosso primeiro dia de “filho da PUC” fomos recepcionados pelo 
Juarez Tadeu de Paula Xavier, à época Presidente do Diretório 

Central dos Estudantes da PUC (DCE-PUC-SP), um jovem negro, 
porém mais velho do que eu alguns anos. O mais importante é que 
era um negro como nós e nos recepcionávamos. Foi muito bom 

isso. Hoje, ele é docente da UNESP, como nós e o recepcionamos 
nessa nossa universidade. Foi um enorme prazer esse nosso 
reencontro na mesma instituição. (FONSECA, p. 34.)  

 

Na busca da nomeação do trabalho intelectual de Dagoberto, 
Malomalo elege o Ntu (Força Vital ou Axé) como a categoria 
principal para discursar sobre a bioepistemologia. Nessa proposta, 

Dagoberto é visto como filho do Exu, aquele que cruz os caminhos 
de pessoas diferentes, e filho de Ogum, um intelectual combativo. 
Na realidade, ele é filho de Xangô, o Rei de Oyó – a suprema justiça. 
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Não a toa busca em sua teoria e método fazer valer o que conceitua 
como justiça semântica. 

Dagoberto é mais do que isso. Elisângela de Jesus Santos tem 
toda razão quando nos propõe compreender a sua trajetória como 
aquela marcada pela pluralidade feita de diálogos entre saberes e 
tradições, acadêmicas e de movimentos sociais. É um antropólogo 

não disciplinar que transita entre todas as áreas e forma gente de 
todas as áreas que pretendem se especializar em ciências sociais. 

Os referidos trânsitos plurais só acontecem quando se sabe 
promover um diálogo intercultural, interdisciplinar e 
multidisciplinar de forma crítica, responsável e emancipatória. 
Lourenço Cardoso nos revela quanto Dagoberto é uma a 
“inteligência negra crítica” que motiva as novas gerações para a 

desconstrução permanente do monopólio da branquitude na 
academia e todas as esferas da sociedade. 

Dagoberto pode ser lido igualmente como filho de Oxum. O 
intelectual negro que transforma o saber no belo libertador. É dessa 
forma que no seu texto Alessandra Martins de Faria traz um breve 
relato sobre a descoberta da sua identidade enquanto mulher negra 
em contato com o ilustre professor. Leandro José dos Santos 
trabalhou junto com Dago na investigação das imagens de pessoas 
negras na revista Raça Brasil; Valquíria Pereira Tenório estudou 
com ele o baile do Carmo em Araraquara. Com coragem, inteligência 
e ternura Simone de Loiola Ferreira Fonseca nos apresenta uma 
narrativa de um possível caminho teórico-reflexivo com aquele que 

foi o seu antigo orientador e hoje marido. 
O belo libertador em pauta tem implicações epistemológicas e 

política na construção das identidades pessoais e coletivas. Essas 
relações emancipatórias aparecem em todos textos apresentados 

nesse livro, e de forma particular, em Maria Luísa da Costa Fogari 
que além de abordar a questão da relação entre o orientador e a 
orientando/a, destaca a importância de Dagoberto na sua história 
acadêmica e para a sua profissão de assistente social. Humberto 
Perinelli Neto faz o mesmo caminho quando nos traz as memórias 
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do Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA) em São 
Paulo e salienta a importância do movimento negro na educação e 

redemocratização no Brasil. Por fim, tem-se o texto do 
moçambicano Uetela Pedro que se debruça sobre um dos temas 
tratados pelo professor Dagoberto na sua vida acadêmica-militante: 
a questão africana. E Uetela nos brinda com o texto intitulado “A 

independência dos países africanos e a reconfiguração das relações 
sociais nas sociedades contemporâneas”. 

Como o/a leitor/a perceberá, a homenagem em questão 
extrapola o seu objetivo principal para congregar várias pessoas de 
diferentes gerações, raças, gêneros, nacionalidades e formações. 
Não poderia ser diferente, pois uma das qualidades do 
homenageado é a aproximação de pessoas. Não se trata de uma 

atitude conformista, pelo contrário o encontro de cidadãos e cidadãs 
que tem a ciência e a educação como seu ofício e, por isso, lutam 
para a emancipação da população negra, da humanidade e do 
cosmos. 

 
Salvador e Araraquara (Brasil), 20 de junho de 2018 
 





 
 
 

1 
 

Uma ideia, um ideal, uma missão: 

as utopias que herdamos de nossos 
antepassados e dos que virão – filhos e filhas 

 
Dagoberto José Fonseca1 

 
 

Aos nossos antepassados, ancestrais, pré-existentes e O/A 
INCRIADO/A 

 
Às minhas referências 
“Deus crioulo a sua imagem e semelhança” (Padre Mauro Batista, 

s/d.) 
 
“Quanto mais natural mais belo.  

Quanto mais simples, mais se aproxima do húmus 
 – da terra, de Deus” (Padre Justino Kleinwächter, s/d) 

 

Este não é um artigo qualquer. Ele é uma tentativa de um ser 
humano comum em aplainar as suas angústias e sonhos a partir de 

um diálogo com os seus iguais humanos de carne e osso, portanto 
de estrutura, vísceras, fluídos e sangue. Essas linhas irão se revelar 
um esforço de fome e de sede dos nossos antepassados, daqueles que 
nos deixaram não um legado para subirmos no alto dos montes e 
lançarmos nosso brado de verdadeiros eleitos dos céus, pois o legado 

                                                      
1 Livre Docente em Antropologia Brasileira, Docente do Departamento de Antropologia, Política e 

Filosofia e Coordenador do Centro de Estudos das Culturas e Línguas Africanas e da Diáspora Negra 

(CLADIN) e do Laboratório de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e da Diversidade (LEAD) da 
Faculdade de Ciências e Letras – Campus de Araraquara/UNESP. 
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que nos foi deixado são tarefas para cumprirmos aqui e, se possível, 
agora, antes que tarde não seja tão tarde a ponto de tudo ficar no 

esquecimento ou no imenso vazio que é esse continuum de tempo 
que nos provoca o pretérito imperfeito, como nas fábulas, nas lendas 
e nos mitos antigos que sempre se renovam a ponto de jamais serem 
conclusivos. 

 
Uma ideia 

 
É na África, o centro – umbigo profundo do mundo – que 

nascemos como bichos, animais quadrupedes, depois bípedes, 
manuseadores de paus e pedras, após realizarmos a impressionante 
tarefa de estabelecer a oposição, ligação útil e necessária, entre o 

dedo indicador com o polegar, e que nos lançou na dura trajetória 
de registrarmos nas cavernas, nas fendas, nas pedras, o nosso 
caminho diante ao futuro, esse ser estranho, desconhecido e 
intocável que os muitos apavora.  

Não somos seres gregários pela necessidade. Somos seres 
gregários pela cultura, dependemos uns dos outros e só não 
conseguiríamos sobreviver, pois precisamos do outro para 
continuar dialogando. Essa cultura do coletivo, da família que nos 
fez. Nos humanizamos e povoamos esse vasto continente e por cerca 
de 150 mil anos antes dessa era, denominada de Cristã, saímos para 
empreender uma nova aventura, realizar a primeira globalização 
que o planeta assistiu, fincamos fundo a nossa cultura, a nossa 

língua e o nosso patrimônio genético a fim de não deixar dúvidas 
que a terra/Terra nos pertence e nos é íntima porque é sagrada e 
nos segreda em seu ventre eterno.  

As nossas fêmeas, mulheres negras, inundadas de melanina, 

foram aquelas que junto conosco, mais elas do que nós, marcaram 
o nosso caminho com o seu DNA-mitocondrial para um dia 
voltarmos e fazermos o mesmo trajeto de volta ao umbigo do mundo 
– a terra dos nossos antepassados, ancestrais, energias renováveis e 
SERES PRÉ-EXISTENTES (Deusas e Deuses) criadores de tudo, até 
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de outros Deuses, Zeus, Deus, Eus, enfim de muitos homens e 
mulheres como nós ... ExUS. 

A nossa saga é muito antiga e por ser antiga é atualizada 
cotidianamente na produção intelectual, sobretudo a partir das 
escritas, nascidas no atual Mali, no deserto junto aos povos 
nômades. Até hoje vemos o poder dessas letras, símbolos adinkras, 

inclusive nos corações que vemos nos muros, postes, praças, 
marcadas também em árvores, como se estivéssemos passados 
alguns milhares de anos sem modificarmos a nossa escrita, sentido, 
significado e sentimento ao que os povos do imenso Saara 
marcaram como um sinal do conhecimento antigo e novo ao mesmo 
tempo. 

A escrita dos povos do deserto simbolizou uma profunda 

mudança no modo de transmitir e conservar um conhecimento, mas 
não uma ruptura com o conhecimento tradicional, posto que a 
tradição sempre esteve sustentada pela palavra falada. Ela é de onde 
emana todo o conhecimento, sendo a escrita apenas uma imagem 
congelada desse. O que foi produzido no deserto transformou-se 
posteriormente nos hieróglifos meroíticos, núbios e egípcios.  

A África saariana, subsaariana e setentrional não cansou de 
cantar suas maravilhas e de registrar nas pedras, papiros e 
pergaminhos seus múltiplos conhecimentos, suas venturas. As 
vozes dos cantadores e contadores de e da história viva não se 
cansam de falar da produção intelectual e tecnológica africana. Os 
mais diferentes gêneros literários que floresceram nesse umbigo, 

braços, pernas e tronco do mundo, povoaram e provocaram o 
espírito dos demais grupos que nasciam sob esse legado artístico e 
cultural africano, como nos irá informar mais tarde Ésquilo, Sófocles 
e Eurípides, bem como Heródoto, sem, entretanto, mencionarem 

quem os tinha ensinado a falar ou mesmo a escrever nos é 
informado na pedra Rosetta. 

A poesia, bem como toda a literatura africana, se pauta pela 
estrutura da tradição dos antepassados, ou seja, a da oralidade. 
Demonstrando de maneira viva e altiva que não se separa o que não 
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foi dividido, pois o oral contém o escrito. Isto é não há escritura sem 
a base da oralidade que está na palavra falada, pensada, refletida e 

anunciada desde os antigos dos mais antigos dos antepassados. 
Assim, a palavra, ou melhor, as palavras gestuais, corporais, orais, 
simbólicas nos remetem não somente ao conhecimento, mas, 
sobretudo ao compromisso social de uma geração com as outras que 

vieram nesse longo e difícil devir. 
Atualmente vemos que as produções intelectual, oral e 

literária africana, daquela África profunda e imensa, a qual nos falou 
muitos estudiosos, entre os quais o Prof. Dr. Fábio Leite2, ou aquela 
mencionada pelo então secretário arquivista, Michel Leiris3 no inicio 
do século XX, guarda consigo dois elementos vitais para a 
compreensão desse continente-mãe-pai ao mesmo tempo, a 

capacidade de anunciar e de denunciar o novo presente nos mitos e 
nas histórias. Entretanto, hoje constatamos que a produção 
intelectual, oral e literária elaborada pelos d’África está mais 
propensa a se comprometer com a denúncia social. 

Denúncia social essa que é referenciada, produzida e 
legitimada também fora do continente africano, posto que tem sido 
realizada também no Brasil, na França, na Inglaterra, nos Estados 
Unidos, enfim em tantos outros países por pessoas que se sentem 
pertencentes à África, pois são Homo sapiens com as marcas 
profundas e superficiais d’África, são os diletos filhos perdidos no 
desumano tráfico transatlântico, transíndico e transmediterrâneo e, 
ora resgatados, posto que estão situados dinamicamente na sexta 

região da União Africana. Eles falam com dor e sofrimento do 
passado por não terem nascido, crescido, enfim conhecido à terra de 
seus antepassados e o presente tornou-se tão incerto que não sabem 
se continuaram a existir. Deste modo, resistem, simplesmente 

resistem até a ideia de que o depois pode ser melhor do que o antes 

                                                      
2 Leite, Fábio Rubens da R. Questão ancestral: África negra. São Paulo: Editora Palas Athena/Casa das 
Áfricas. 2008. 

3 Leiris, Michel. A África fantasma. São Paulo: Editora Cosac-Naify, 2007. 
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e que o agora é o sempre continuum, eterno, mas não repetitivo, 
pois há uma esquina e um cruzamento seguidos de tantos outros a 

trafegar.  
 

Um ideal 
 

O nosso ideal é o de construir o máximo de pontes, viadutos, 
aquedutos, passarelas e até pinguelas de madeira, pois o que nos 
move é o de ligarmos pontos aparentemente desconexos, não tão 
visíveis aos olhos dos incautos, dos neófitos e dos ignorantes e, 
ainda, inverossímeis, segundo os mentirosos diplomados ou não, 
falsos sábios e pseudointelectuais, meros repetidores dos 
ensinamentos oferecidos nas masmorras de outrora, puros 

criminosos e assassinos comuns, como o beneditino Abade Abbone, 
criado por Umberto Eco em “O nome da Rosa” (1980) que impunha 
uma única verdade a todos, o contrário era a morte. Morte daqueles 
que se aventuraram a aprender a mais importante e fundamental 
das rotas – a nova e não repetida trilha do conhecimento inovador.  

Assim, o nosso ideal é o desbravar fronteiras, limites antes 
intransponíveis, a ciência requer isso de nós, ousadia, inventividade, 
criatividade, visto que ela em si também é arte manual e intelectual, 
portanto uma dádiva dos deuses criadores à criatura – nós. Não 
podemos nos contentar apenas com aquilo que está estabelecido, 
difundido e tolerado, ou seja, o aceitável e instituído conhecimento 
de então. Temos que ir atrás de outros para estabelecermos novos e 

ininterruptos diálogos, propiciando a ampliação dos repertórios 
cognitivos e estendendo ao máximo possível o nosso arsenal 
epistemológico, o que nos leva a termos sentidos diferentes e razões 
lógicas.  

Nosso lugar sócio-histórico-cultural e nosso olhar psíquico-
semântico-linguístico se centram no Brasil, no maior país em 
dimensões territoriais da América Latina e, ainda, o maior país em 
população negra da sexta região da África, além de ser o mais 
importante país de língua portuguesa do mundo, segundo os perfis 
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baseados em uma ordem econômica, política e cultural. Portanto, 
falamos de um lugar privilegiado do ponto de vista da geografia do 

poder, bem como temos a capacidade de olhar por baixo, 
perspectivando a anatomia de corpos negros como os nossos, 
mesmo sendo a maioria demográfica do país, quase 60% da 
população brasileira, segundo o que apontará o censo do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística em 2020, isto é se os genocidas 
da juventude negra, o Estado Brasileiro e as diferentes políticas 
públicas e sociais dos governantes de plantão deixarem isso 
acontecer. O fato é que esses continuam a ler a previsão de João 
Batista de Lacerda, proferida em 1911, e se perguntam desapontados, 
mas não derrotados: “Onde erramos?” Os comparsas respondem 
com vigor e raiva: “Na dose ... fomos politicamente corretos 

demais”.  
Nosso estar no mundo é ímpar e imperativo, daí que 

afirmamos que ansiamos por trilhar novas veredas e alamedas, mas 
também de dobrarmos às diferentes esquinas e transitarmos pelos 
pontos cardeais, nesse cruzamento de ideias, de categorias e de 
conceitos diversos que nos apontam um outro e tantos outros 
caminhos possíveis.  

Cansamos de ir para o norte a fim de buscar o conhecimento 
erigido lá. Mas, quando lá chegamos, todas às vezes, verificamos que 
há uma fôrma pronta. Ela nos molda, nos estrutura, nos amarra e 
nos possibilita apenas uma dupla que se anula o tempo todo, a 
dicotômica visão acerca das coisas e do mundo, a maniqueísta 

perspectiva de um bem e de um mal, de um positivo e de um 
negativo, de um belo e um feio, de um completo e de um inacabado.  

O norte nos ensinou a odiar ou a amar até o que nos é mais 
caro, o próximo. Deu-nos um humanismo que reduz o outro a 

condição de não humano, e o chama de escravo, ser destituído de 
alma, sem língua inteligível, ou seja, um ser vazio de sentido e até 
da possibilidade de o denominarmos de irmão, pois ele é outra coisa 
... uma coisa. Eles, os do norte, sitiados numa pequena porção do 
mundo, a zona centro-oeste da Europa, conseguiram a proeza de 
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eliminar e submeter pela força de suas armas, mas também com o 
uso de suas palavras lindas e performáticas, cheias da bela oratória 

e retórica demagógicas, submeteram seus imaginados e inventados 
inimigos, os indígenas nas Américas, os nativos da África, da Ásia e 
da Oceania e, ainda, grande parte de suas mulheres que não 
aceitaram essa cartilha do poder de ser e de estar no mundo. Elas 

foram chamadas de feiticeiras e queimadas em praças públicas para 
o regozijo de homens e mulheres mentirosos e medrosos. 

Com todo esse legado, essas nações do norte, ainda, 
escreveram, na metade do século XX, “A Carta Universal dos 
Direitos Humanos”, um documento que só fala deles e para eles. Não 
vale para nós, se valesse ainda, em 1948, todas as nações africanas 
seriam livres, independentes e autônomas em sua plenitude. Não 

seriam necessárias as guerras para se buscar a emancipação política, 
nem a reescrita da história de todo um continente, somente para 
que outros homens pudessem reconhecer no africano o seu lugar 
legítimo como fundador da história humana e da própria 
humanidade desses – os filhos de Hegel e de chocadeiras.  

Mesmo quando abandonamos as teses e doutrinas do norte e 
caminhamos rumo ao leste a fim de vislumbrarmos o sol nascente, 
verificamos, ainda que a estrela de Davi e a do Crescente Fértil ao se 
erguerem no poente nos orientavam, mas não a ponto de chegarmos 
à Canaã do alto. Ficávamos presos em Jerusalém, na Palestina ou em 
Meca. Não avançávamos para além desses pontos. Sabíamos da 
existência do Nirvana na Índia, das pirâmides e das muralhas da 

China e o Tibete não seria chinês, mas não chegávamos lá no 
Himalaia e nem em Katmandu. Estivemos apenas no Paraguai, na 
Argentina, no Equador (metade do mundo), no México, em Angola 
e Moçambique, mas também em solo inglês, português, espanhol e 

sul-africano e, ainda, consegui ver a África de Casablanca até 
Luanda, passando pelo imenso Saara e demais países via TAP – 
Transportes Aéreos de Portugal. 

Descobrimos que o oriente também tem os seus limites ... 
insondáveis limites. Posto que ele prefere dialogar e digladiar com o 
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norte em busca de uma supremacia desnecessária, querem 
globalizar o que já foi globalizado pela África no princípio de tudo. 

O oriente anseia retirar também da África o que é a experiência 
primordial da vida, pois a Mesopotâmia, somente tem a sua 
importância se e somente se negarem a primazia da África, não do 
Egito, mas de todo o continente africano, a começar de todo o Chifre 

da África e de toda a civilização nilótica, swahili, sudanesa e bantu 
presente desde o coração da África.  

Do leste fomos para o oeste e verificamos todo o movimento 
de ocidentalização do mundo ou que alguns chamam de 
americanização yankee. Também impróprio, posto que busca 
transformar a vida a partir de técnicas e do poder das armas, mas 
sem reconhecer a importância das tradições e dos povos antigos, 

nativos deste vasto e lindo continente que junto com a África e a 
Oceania eram um bloco continental acerca de milhões de anos atrás, 
antes de se separem.  

A americanização do mundo é o último dos movimentos 
migratórios volumosos que o planeta assistiu, desde a passagem dos 
primeiros Homo sapiens, tanto pela teoria hegemônica via estreito 
de Bering no norte da Ásia para a norte da América ou, mesmo da 
teoria minoritária, mas não descartada da passagem da África 
diretamente para a América, como postula a arqueóloga Niède 
Guidon; até o mais recente que é o deslocamento populacional 
compulsório realizado pelos africanos a partir do século XVI e da 
população do sul e do oeste Europa a partir do século XVIII.  

Mas, não é só isso, o Brasil é o último território da globalização 
empreendida pelos Homo sapiens desde a sua saída da África. Aqui 
nos fundimos biologicamente enquanto filhos da África. É o que 
denuncia o fóssil de Luzia em Lagoa Santa (MG), isto é num antes e 

num depois de 1.500 (D.C.), somos frutos da própria globalização 
realizada pelos africanos e mais pós-modernos do que as teorias 
atuais tem dificuldades em nos reconhecer. 

Assim, ao circundarmos o mundo hoje conhecido, como 
cientistas sociais, verificamos que voltamos no início da década de 
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1990, com a África cobrando de todos o seu lugar na centralidade da 
vida civilizatória e intelectual. Nesse período é que constatamos que 

se fazia mais do que necessária à construção de mais e novos 
repertórios cognitivos e conceituais a partir do Brasil, pois a 
realidade aqui era muito mais dinâmica do que as categorias e 
conceitos podiam suportar. Deste modo, interpretávamos, por 

exemplo, que o conceito de etnia e de raça separadamente não dava 
conta de explicar as relações sociais entre diferentes grupos no 
Brasil, sobretudo porque tínhamos uma teoria e uma ideologia que 
apontava para a imensa miscigenação da sociedade brasileira a 
partir do violento encontro sexual das mulheres indígenas e 
africanas com os homens portugueses dos séculos XVI ao XIX.  

Com a miscigenação biológica e a consequente mestiçagem 

cultural não era possível falar em raça e etnia como se elas fossem 
antagônicas e que não permitissem o diálogo. Foi assim que em 
1992, afirmamos categoricamente para a Profa. Dra. Josildeth 
Gomes Consorte, minha querida e amada orientadora, que não fazia 
sentido as obras de diversos estudiosos da sociedade brasileira 
abordarem um conceito apartado do outro. Daí nos lançamos na 
tarefa de construir uma ponte epistemológica entre um e outro a 
ponto de concluirmos que o melhor caminho era a junção deles, o 
que permitirei mais do que grafarmos etnia-raça, ou melhor, 
trazermos para o debate das relações raciais, como alguns ainda 
insistem em tratar, e transformar o conceito a partir das relações 
étnico-raciais. À medida que estavam agora unidos pelo hífen e mais 

substantivamente a partir do novo acordo ortográfico estava 
imbricado um no outro, como se pode ver na grafia etnicorracial, ou 
seja sem mesmo o hífen, estando um colado ao outro, como deveria 
ser desde o início se não importássemos categorias, conceitos, 

epistemologias e formas de pensar de fora de nossa realidade 
sociocultural. 

O que queremos dizer com isso é que o conceito de raça e de 
etnia separados só faz sentido se os distintos grupos humanos 
classificados assim por cor não estivessem se miscigenado e não 
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constituíssem um quadro de profunda mestiçagem. Isso aconteceu 
em diversas sociedades do continente americano, como, por 

exemplo, no Brasil, mas essa realidade não era a tônica na França, 
na Inglaterra, na Alemanha ou mesmo nos Estados Unidos da 
América, em especial também não era assim quando se constituiu o 
conceito de etnia a fim de separar os homens e suas culturas nas 

diferentes cidades-estados gregas. Tanto na França, na Inglaterra, 
na Alemanha, nos Estados Unidos da América e na Grécia antiga e 
contemporânea as diferenças eram pautadas pelos sinais diacríticos 
aportados pela cultura e não pela cor das pessoas, ali todas ou a 
maioria delas eram brancas.  

Assim muitos estudiosos da realidade brasileira não estavam 
se dando conta de que no Brasil a dinâmica biopsíquico e 

sociocultural diante deste duplo movimento, o da miscigenação e da 
mestiçagem, nos tornaram diferentes diante nossa história de 
violência sexual e mesmo dos fortuitos encontros amorosos, mesmo 
que assimétricos entre homens portugueses e mulheres indígenas e 
africanas, no contexto do processo de exploração e expropriação 
sistêmica que foi a conquista da América e da África pelos 
portugueses. 

Desta maneira quando construímos o conceito de étnico-
racial (etnicorracial) em 1992, damos uma excelente contribuição ao 
debate das relações sociais no Brasil a partir dos grupos de cor, bem 
como temos que reconhecer o trabalho também magistral efetivado 
pelo Núcleo de Estudos de Populações (NEPO) da Universidade de 

Campinas conduzido pela Profa. Dra. Elza Berquó que chegou muito 
próximo de nossas considerações acerca dos conceitos de raça e 
etnia. No entanto, os membros do NEPO operaram o conceito a 
partir também da realidade brasileira com as categorias raça e cor, 

separando-os apenas por uma barra raça/cor. O que permitiu uma 
nova abordagem e utilidade para os dados da área da saúde e mesmo 
para o censo do IBGE. Esse fato demonstra que não somente nós, 
enquanto pesquisadores da pós-graduação (mestrado), na época, 
estávamos corretos no sentido de buscar uma alternativa para um 
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conceito que não fazia sentido de ser operado para 
compreendermos, analisarmos ou interpretarmos a sociedade 

brasileira.  
Os conceitos se esgotam, tem vida útil e são superados diante 

da realidade, se caso não conseguem mais serem forças motrizes e 
matrizes de uma teoria ou de um método que visa à explicação, o 

entendimento ou a interpretação da realidade de maneira objetiva e 
lógica. O que também verificamos nessa época do mestrado é que os 
conceitos não são neutros, eles têm como base fatores de fundo 
ideológico e se afirmam a partir de sua capacidade de exercer 
hegemonia sobre outros conceitos e categorias sociais.  

Deste modo, o conceito de étnico-racial, à época, propiciou 
que somente o usando poderíamos considerar o fato de que negros 

poderiam migrar e se apropriar do universo culturalmente branco 
em nossa sociedade, se aproximando da brancura do outro e 
buscando ser capaz de fazer da branquitude do outro uma estratégia 
de valoração individual de si a partir dessa bricolagem com o outro, 
o seu hospedeiro. Como o camaleão que muda de cor, camuflando, 
e se metamorfoseando no branco, um mimetismo que promove a 
anulação de sua cultura e demais traços e sinais diacríticos. De outro 
lado, também podemos assistir o movimento ao contrário de 
brancos que mergulharam na cultura afro-brasileira, em especial, 
nas religiões de matriz africana como o Candomblé e a Umbanda, 
bem como das rodas de samba, do pagode, bem como não abriam 
mão de comer a feijoada de Ogum nos terreiros sem os talheres 

como se fazia na velha tradição das casas de santo. Outro exercício 
mimético e não sincrético que está presente no Brasil desenvolvido 
por brancos que querem a cultura religiosa, mas renegam a cor, o 
racismo que não os alcança e a não ocasional pobreza ou miséria que 

assolam os negros economicamente falando. O mimetismo os 
aproxima, porém não torna os iguanas iguais. 

Assim, com esse conceito de etnia e raça juntado podemos 
analisar, interpretar e compreender diversos movimentos sociais e 
se inteirar melhor da dinâmica sociocultural presente na realidade 
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brasileira, o que não nos era permitido se ficássemos pautados nos 
conceitos separados e quase postos em antagonismos, própria da 

visão reducionista nascida na Europa ocidental, como já 
mencionamos antes. 

O mesmo fizemos no doutorado4, ainda e sempre com a Profa. 
Josidelth Gomes Consorte, a minha mãe acadêmica – Josi - quando 

exploramos ao máximo o conceito de memória e constatamos que 
ela provoca marcas profundas na psique das diversas mulheres 
negras entrevistadas, todas freiras ou quase freiras, isto é 
desejavam, mas algumas não tiveram êxito, foram rejeitadas pelas 
congregações simplesmente por serem negras. Daí elaboramos o 
conceito de marcas-memória, elas como cicatrizes que carregamos, 
não estão fechadas, nem tão pouco abertas e nem mesmo expostas 

a todos.  
Deste modo, as marcas-memória são códigos corporais, 

digitais, que temos no corpo, sendo impressões indivisíveis, 
individuais e intransferíveis que portamos, muitas vezes, de 
maneira externa, mas não só, posto que essas cicatrizes também 
estão presentes no universo psíquico e simbólico de todos os seres 
humanos, marcando sua história de vida. Como nos informa Kafka5 
que as leis ganham vida no corpo dos prisioneiros via tatuagem; 
Clastres de que “um homem iniciado é um homem marcado ... A lei 
escrita sobre o corpo é uma lembrança inesquecível”; 6  Fanon 
quando brada: “Oh! Corpo, faça de mim um homem que questione 
sempre”. 7  As suas afirmações corroboram com o conceito que 

                                                      
4 Fonseca, Dagoberto José. Negros corpos (i)maculados: mulher, catolicismo e testemunho. São Paulo: 
Tese, Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, PUC-SP, 2000, pp. 444.  

Publicado em 2016 pela Novas Edições Acadêmicas com título homônimo.  

Negros corpos (i)maculados: mulher, catolicismo e testemunho. 1a. ed. Saarbrucken, Alemanha: Novas 
Edições Acadêmicas, 2016. v. 1. 265p . 

5 Kafka, F. A colônia penal. São Paulo: Editora Nova Época, s.d. 

6 Clastres, P. A sociedade contra o Estado, Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves, 1988, p. 128. 

7 Fanon, F. Pele negra, máscaras brancas. Rio de Janeiro: Editora Fator, 1983, p. 190. 
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construímos, pois o corpo é uma marca-memória difusora de 
concepções políticas e constituidora de identidades.   

Os negros carregam as suas marcas-memória no corpo 
(material e simbólico) e em suas identidades vinculadas aos 
escravismos e aos racismos aos quais foram e são submetidos, mas 
não foram e não são escravos. Desta forma, também o conceito de 

escravo é outro que precisa ser posto em cheque, ser pressionado 
adequadamente no contexto sociocultural, político, filosófico e 
semântico-linguístico de seu tempo histórico, teórico e epistêmico. 
E ao sê-lo se verifica que ele não se sustenta hoje tanto como não 
poderia ser sustentado antes, se não fosse o fato de quem os criou e 
os manteve foram aqueles que exploraram, expropriaram, 
traficaram, saquearam e violentaram os diferentes povos, os 

tornando objetos, mercadorias, peças e não pessoas, segundo as 
concepções teológicas cristãs, filosóficas e científicas europeias dos 
séculos XV ao XIX. O sistema mercantilista de produção econômica 
e de acumulação primitiva de capital não os enxergou e não os 
reconheceu enquanto humanos. Mesmo o Frei Bartolomeu de Las 
Casas, o Padre Antônio Vieira e depois Jean-Jacques Rousseau, o pai 
do humanismo ocidental, os viam como propícios aos sacrifícios 
justamente pela marca-memória que carregam no corpo – a cor – o 
estigma de Cam. 

Insistimos que devemos pressionar e tencionar esse e outros 
conceitos, pois consideramos que podemos a partir dele darmos 
uma excelente contribuição não somente por desnaturalizarmos 

processos históricos e teorias pautadas nas ciências naturais do 
século XIX, bem como filosofias e concepções nascidas no século 
XVIII na e da violenta Europa ocidental. Mas, talvez a maior de 
nossas contribuições aqui foi no sentido de teorizarmos o método 

interpretativista e metodologizarmos o movimento da história a 
partir de sua dialética e de sua capacidade em construir uma 
dialogia, não uma síntese qualquer. Desejamos, assim, por em 
movimento a nossa saída desse passado a partir de um 
aggiornamento, como diriam os italianos, tendo assim que 
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radicalizar ao máximo e ir fundo na própria concepção de história e 
de quem tem a sua hegemonia a fim de disputá-la a luz da verdade 

científica e da justiça semântica. Esse último conceito ganha cada 
vez mais espaço e força nas nossas abordagens teóricas e de método. 
Ele está presente em todo esse texto, bem como nos anteriores, e 
assim é denominado desde a nossa Livre Docência8 em Antropologia 

Brasileira na UNESP – Campus de Araraquara. 
A superação e a transformação do conceito de escravo em 

escravizado e a consequente alteração do conceito de pobre em 
empobrecido, bem como de senhor de escravo em escravista e de 
mulher submissa em mulher submetida não são mudanças triviais, 
nem mesmo puramente performáticas, mas rupturas conceituais 
importantes, pois com esses novos conceitos se promovem inéditas 

leituras e análises à medida que o lugar do olhar e a chave 
interpretativa também foram alterados.  

As teses seculares e imexíveis do século XIX, entre as quais o 
marxismo, precisavam ser atualizadas e o próprio Marx colocado 
nesse tempo atual, século XXI em respeito a sua contribuição, para 
verificar que muitos dos seus conceitos não foram dialetizados, mas 
naturalizados, fossilizados que foram ao longo do século XX, 
morreram e, ainda, pior cumpriram um desserviço por tentarem se 
manter em pé. Deste modo, não posso deixar de render nossas 
homenagens à Darcy Ribeiro, esse brasileiro do fundo das Gerais, 
que em sua ousada ousadia escreveu na cidade do Rio de Janeiro, em 
abril de 1978, no prefácio da quarta edição venezuelana de seu “O 

processo civilizatório”, algo equivalente do que fazemos agora, ao 
dizer: “Ainda assim, fico com o direito de crer que, apesar de tudo, 
o herdeiro de Marx, sou eu” (Ribeiro, 1998, p. 31). Não nos juntamos 
de corpo e alma à Darcy Ribeiro e nem a Max, pois não concordamos 

com tudo o que disseram ou escreveram, mas precisamos com 
respeito darmos o devido tratamento as suas ideias e ideais, 

                                                      
8 Livre Docência nosso último título acadêmico foi alcançado no dia 13 de maio de 2014, isto é 126 anos 
após a abolição da escravidão. Nesse dia alçamos a liberdade acadêmica. 
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atualizando-os, não por terem escritos obras consideradas clássicas, 
mas simplesmente por serem contraditoriamente humanos bem 

humanos. 
As inumerações provocações de Frantz Fanon, de Albert 

Memmi, de Albert Camus, de Cheik Anta-Diop, de Simone de 
Beauvoir, de Claude Lèvi-Strauss, de Georges Balandier, de Franz 

Boas, de Marvin Harris, de Gilberto Freyre, de Florestan Fernandes, 
de Fernando Henrique Cardoso, de Octávio Ianni, de Maurício 
Tragtenberg, de Paulo Freire, Muniz Sodré, de Milton Santos, de 
Oracy Nogueira, Jean Baudrillard, Erving Goffman, Agnes Heller, 
Franco Basaglia e de Edward Said foram fundamentais para nós 
caminharmos, mas quem nos deu as pernas e os pés com as suas 
falanges foram Michel Foucault, Aletta Biersack, Edgar Morin, 

Maurice Merleau-Ponty, Michel Vovelle, Peter Burke, Laurence 
Bardin, Alfredo Bosi, Karl Marx, Max Weber, Friedrich Engels, Rosa 
Luxemburgo, Antonio Gramsci, Marilena Chauí e William Edward 
Burghardt Du Bois, porém os nervos e os músculos foram 
indubitavelmente de Jean-Paul Sartre, Kabengele Munanga, Octávio 
Paz, Clóvis Moura, Alberto Guerreiro Ramos, Amadou Hampaté-Bâ, 
Joseph Ki-Zerbo, Jan Vansina, Chinua Achebe, Mario Pinto de 
Andrade e Armindo Ngunga, pois foi com esses que nos pusemos a 
caminhar no caminho certo, cruzando semáforos antes e sempre 
vermelhos para nós.  

Todavia os nossos olhos foram guiados por duas pessoas 
negras originárias da Bahia de Todos os Santos, Josildeth Gomes 

Consorte e Manuel Querino, com a maestria, a beleza e fina 
delicadeza da primeira que como água doce sabe onde se deve 
chegar; do outro contei com a ousadia sincera e sua coragem 
guerreira, sempre medida, calculada e estratégica. No centro da 

cabeça quem me guia e me guiava eram os de sempre, Padre Mauro 
Baptista com sua palavra inteligente e perspicácia ferina; o Jesus 
menino, negro como tantos outros negros, milhares de negros que 
cresciam em solo africano e se fez Cristo conhecendo e carregando 
a oralidade africana e a cultura do respeito à diversidade e à 
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pluralidade das formas e das cores d’África, mudando as leis escritas 
por meio da palavra falada e, ainda, o rei de Oió que buscou na 

justiça e na palavra o valor do HUMANO que existe em cada um de 
nós. Essa também é a minha busca – a boa palavra e a ótima justiça. 

Com eles pudemos esticar a corda e ver se os conceitos 
operados por eles mesmos e por outros se sustentavam na ponta da 

mesma. Eles foram importantes para dialetizarmos os conceitos e as 
histórias hipocentradas de uns e hipercentradas de outros, algumas 
silenciadas e outras tratadas até de modo excessivo. Colocamos em 
contraposição as suas concepções, categorias e visões de mundo, 
fizemos a prova dos nove, como dizia a minha mãe para ver se o 
cálculo estava certo, verificamos que muitos dos seus conceitos 
estavam caducos e outros, ainda, não. Eles conseguem se mantiver 

na atualidade, mas muito estão desgastados, como o de classe social, 
à medida que perdem adesão política e coerências dialógica e 
contextual. 

Enfim, o conceito de raça e de etnia separados, como já 
dissemos, não valia para a realidade urbana e plural da sociedade 
brasileira, mas isso estava superado na década de 1990. Entretanto, 
em pleno século XXI o conceito de escravo também não faz mais 
sentido, somente faz para aqueles que estão mergulhados nas 
teorias racistas do século XIX e nas visões de um passado, ainda, 
mais distante de nós. São a nosso ver atrasados, inocentes, ingênuos 
e se tudo isso junto pode também configurar má-fé e delito, pois 
sustentam as bases epistêmicas do racismo. Só para lembrar é crime 

inafiançável no código penal, segundo a Constituição Brasileira.9  
Outro conceito que tem merecido nossa atenção dialetizante e 

verificamos que não tem capacidade dialógica no contexto atual é o 
de afrodescendente. Conceito nascido, em meados da década de 

1990, nos tempos áureos, o que se suponha até então da vitoriosa 
globalização econômica dos mercados transnacionais, dentro de um 
contexto de neoliberalismo e que posicionava os negros situados na 

                                                      
9 Bem, mas quem liga para ela, se é rasgada até por quem tenha como função pública protegê-la. 
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sexta região da África e grande parte da presente no continente 
africano nos lugares sociais mais desprezíveis da economia global, 

empurrando-os para a condição de contingentes demográficos a 
serem descartados pura e simplesmente da economia mundial, ou 
seja, por serem concebidos como seres que geram mais problemas 
sociais do que soluções econômicas e políticas, sobretudo porque são 

entendidos pela linguagem financeira como apenas geradores de 
PIB negativo.  

Com essas preocupações diversos intelectuais, organizações e 
movimentos sociais de países latino-americanos, asiáticos, 
africanos, da Europa e da Oceânia, bem como as agências 
multilaterais trouxeram para a ONU a tarefa de pensar o que e como 
fazer para compreender, analisar e, se possível, combater a onda 

racista, xenofóbica e de intolerância que estava em curso desde a 
unção dos racismos diferencialistas nos Estados Unidos da América 
e na Europa ocidental, presentes na virada da década 1980 para a de 
1990.  

Assim, em pleno final do século XX as preocupações são, 
ainda, com uma teoria científica não vencida ao longo de cem anos, 
a da supremacia branca. Nem mesmo o fim do III Reich Alemão na 
década de 1940 colocou por terra essa teoria, nem mesmo a vitória 
dos Direitos Civis nos Estados Unidos da América do Norte pelos 
negros fez isso, tão pouco a vitória das legiões de soldados africanos 
na segunda guerra mundial devolvendo Paris e a França aos brancos 
gauleses, surrando os pseudoarianos de Hitler não foi suficiente 

para por fim a essa crença vil. É nesse contexto dialético e dialógico 
que nas conferências regionais e preparatórias para a III Conferência 
Mundial sobre Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 
Intolerâncias Correlatas que ocorreu em 2001, na cidade de Durban 

(África do Sul) que é criado o conceito de afrodescendente para dar 
conta de uma aparente unidade política entre os negros da diáspora 
africana, a despeito de suas conhecidas diferenças e divergências em 
inúmeros temas. Com esse conceito eles se apresentam unidos 
durante a Conferência em Durban.  
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Entretanto, os idealizadores e difusores do conceito não se 
deram conta de que ao operarem essa concepção de afrodescendente 

para todos e tão somente designados negros a partir da diáspora 
africana estão alijando do processo e da condição de serem também 
humanos todos os demais Homo sapiens não negros e até os nativos 
d’África independente de sua cor. Posto que ser afrodescendente é 

ser Homo sapiens, justamente porque tem a sua descendência no 
continente africano, dado esse mais do que provado por inúmeros 
cientistas, entre os quais Cheik Anta-Diop, mas também por todos 
que recentemente se debruçam em diferentes áreas que abordam o 
genoma humano. Isto é porque as teorias apontam para a 
monogenia da espécie humana e a África é o nosso único e exclusivo 
berço. O que torna paradoxal, neste sentido, o fato de que os negros 

que foram para Durban com esse conceito e o levaram para a ONU 
não sabiam é que ao trabalharem com essa formulação conceitual 
estão dando a munição necessária e ideal para os grupos da tese da 
supremacia branca advogarem em causa própria, pois os próprios 
negros que combatem o racismo, dizem com esse conceito que não 
há monogenia, mas uma poligenia na espécie sapiens, em que 
alguns são e/ou podem ser superiores aos outros.  

De outro lado, o caso é e continua grave quando a própria 
ONU parece desavisada cientificamente, sendo ingênua ou não 
informada teórica, técnica e metodologicamente a ponto de 
proclamar a década do afrodescendente, focando apenas nos negros 
e não na população em geral como retomada de sua humanidade a 

partir do continente africano, a terra mãe e que gerou a todos nós, 
Homo sapiens.  

Outro ponto importante neste diálogo dialético com o 
conceito de afrodescendente é que ao ser vinculado à diáspora 

africana, não reelabora o princípio de que a espécie dos Homo 
sapiens ao ter nascido na África faz com que, por lógica, toda a 
humanidade que saiu do continente africano um dia, reside na 
diáspora africana. Portanto não é uma primazia de africanos 
submetidos à escravidão por crença, segundo o postulado do 
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escravismo cultural, político e econômico produzido pelo islamismo 
árabe que atingiu em especial a região oriental do continente 

africano, banhada pelo oceano Índico e nem mesmo o escravismo 
por cor e credo que foi impulsionado pelos interesses econômicos e 
políticos de cristãos e cristãos novos da Europa ocidental que ceifou 
e sequestrou milhões de pessoas principalmente na região ocidental 

do continente africano, banhada pelo oceano Atlântico. 
O conceito de afrodescendente traz todos esses problemas 

conceituais, semânticos, políticos e científicos até porque não 
consegue dar conta de assegurar os debates acerca da pouco 
combatida era da globalização e do neoliberalismo presente tanto no 
mundo da economia como nas academias e de demais instituições 
universitárias, agências do conhecimento internacional. Isto é o 

conceito é por demais globalizante, genérico e incapaz de se 
estruturar apontando diferenças, particularidades, subjetividades, 
pontos centrais das lutas dos movimentos sociais de mulheres cis e 
trans, gays e das juventudes negras, por exemplo. Em si um conceito 
que é filho da globalização financeira e dos oligopólios econômicos, 
da padronização, da homogeneização e que promove continuamente 
a alimentação do sistema capitalista e do racismo que os seus 
idealizadores combatem.  

Além do que ao trazer para o debate o conceito de diáspora o 
conceito de afrodescendente não informa, pois não tem capacidade 
e potencialidade epistêmica e semântica para tal abordar que a 
África produziu diretamente diversas diásporas de Homo sapiens ao 

longo de milênios, pois a ideia inicial dos idealizadores, nós 
acreditamos que era focar na mais recente e grande dispersão de 
pessoas do continente africano rumo a outro continente, não 
oferecendo informações se foi ou não um translado compulsório de 

homens, mulheres e crianças submetidos à condição social de 
escravizados. Ao não terem feito isso também jogam água no 
moinho dos racistas de plantão. 

O que demonstra que a disputa pelo passado e sua memória, 
bem como pelo poder de escrever e de falar não é um dado simples 
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e trivial, sobretudo porque muitos de nós fazemos as disputas, mas 
operam com as chaves (categorias, conceitos, teorias, metodologias) 

de cientistas que são os nossos adversários, falamos as línguas deles, 
ou seja, jogamos no campo deles, pois não temos os nossos ainda, 
caímos irremediavelmente se não muito atentos nas ciladas que a 
todo o momento estão postas enquanto minas terrestres, quando 

saímos vivos, perdemos uma das pernas, alguns dedos, parte de 
nosso corpo material e/ou simbólico sofre, mas temos que continuar 
lutando para ver se um dia os nossos leões contam e cantam nas 
savanas as suas vitórias sobre os caçadores, aqueles que adoram os 
safáris. 

 
Nossa missão 

 
O exercício reflexivo, analítico, interpretativo e narrativo que 

fazemos nesse momento somente pode ser possível pela 
contribuição generosa e pela abertura eclético-erudita provocada 
pelo Padre Mauro Baptista e pela Josi em nossa trajetória de vida, 
mas não podemos nos furtar de mencionar a Profa. Benedita, 
mulher negra, alegre e desportiva, que esteve conosco na quarta-
série do primário. Ela sem dúvida foi o nosso alento e o grande 
empurrão para essa trajetória, com ela fomos colocados como o 
primeiro da classe e o orador do Hino Nacional Brasileiro com 
apenas dez anos de idade.  

Voltando ao Pe. Mauro. Desde criança tivemos contato com 

esse padre negro como nós, imenso e brilhante intelectual, forjador 
de mentes e do espírito crítico-político de pessoas empobrecidas e 
da periferia da cidade de São Paulo, bairro do Parque Regina e da 
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima na Vila das Belezas. Mais 

tarde, com esse mesmo impulso dado na infância tivemos o prazer 
de trabalhar com a Josi, isso em 1987, já com 25 para 26 anos de 
idade, no curso de Ciências Sociais na PUC-SP, com ela também 
tivemos a sensação de ter encontrado a parte feminina de Mauro 
Baptista, tanto porque era e é uma intelectual, professora, negra e 
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por coincidência também amiga deste nosso mentor desde a 
infância, pois Mauro também tinha sido docente na PUC-SP anos 

antes de ingressarmos nessa instituição comunitária.10  
Na PUC-SP pudemos traçar novas e inesperadas rotas, 

conhecemos diversas pessoas com trajetórias diferentes a nossa. Em 
nosso primeiro dia de “filho da PUC” fomos recepcionados pelo 

Juarez Tadeu de Paula Xavier, à época Presidente do Diretório 
Central dos Estudantes da PUC (DCE-PUC-SP), um jovem negro, 
porém mais velho do que eu alguns anos. O mais importante é que 
era um negro como nós e nos recepcionávamos. Foi muito bom isso. 
Hoje, ele é docente da UNESP, como nós e o recepcionamos nessa 
nossa universidade. Foi um enorme prazer esse nosso reencontro 
na mesma instituição. 

Eu era o único negro assumido e não havia nenhum nipônico 
na sala de aula durante os quatro anos de graduação (1984-1987). 
Convivemos com essa realidade bem. A maioria dos amigos e amigas 
da sala de aula era dos estratos médios socioeconomicamente 
falando da sociedade e morava nas áreas centrais da cidade de São 
Paulo ou mesmo nos municípios da grande São Paulo (Santo André 
e São Caetano do Sul). Apenas nós vínhamos da periferia de São 
Paulo, do fundão do Campo Limpo, lá do Parque Regina. Desde o 
início sabíamos que ali, na PUC-SP, não era lugar de gastar energia, 
mas de preservá-la, pois tínhamos muito que fazer na periferia 
geográfica e do poder político-econômico. Utilizávamos o discurso 
da Teologia da Libertação, das Comunidades Eclesiais de Base, como 

simpatizantes do Partido dos Trabalhadores no início, depois de 
1985, também inserimos em nosso repertório as questões do 
movimento negro brasileiro.  

As questões do movimento negro merecem um capítulo a 

parte nessa trajetória, pois ouvia de Milton Barbosa (MNU) que os 
negros não podiam ir para a universidade já que saíam brancos ao 

                                                      
10 No meu tempo a PUC-SP era comunitária, hoje é apenas uma instituição privada com o rótulo de 
comunitária. 
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final da graduação. Traíam a luta do movimento porque não 
conseguiam entender que o mérito de um negro na universidade 

não era só dele, mas de toda a comunidade e famílias negras. Não 
podiam abandonar a sua história e abraçar outra, que ao ascender 
socioeconomicamente, renegava a sua condição histórica e mais 
iniciava o seu processo de fuga da cor casando-se com mulheres 

brancas e tendo filhos mais claros. Para a mulher negra a situação 
era a mesma, segundo essa visão de mundo pautada pelo 
movimento negro naquela época e que não mudou muito até o 
momento. 

Essa mensagem do movimento negro era sintomática, 
especialmente nas décadas de 1980 e 1990, pois se lutava constante 
e cotidianamente contra o branqueamento em diversas frentes, 

especialmente porque na última metade da década de 1970 se 
retomava de maneira mais orgânica a força de reorganização desse 
movimento social no ambiente urbano particularmente com o 
ingresso de estudantes secundaristas, de universitários negros e 
alguns profissionais liberais na linha de frente desse movimento 
social. Daí falarmos na multiplicação de entidades e organizações 
não governamentais vinculadas ao movimento negro no final da 
década de 1990 a partir de diversos desdobramentos que ocorreram 
desde as décadas anteriores mencionadas acima.  

Nesse contexto dessas duas décadas (1980-1990), nós 
atuamos firmemente dialogando com inúmeras pessoas, entidades 
e ONGs negras, estabelecemos relações diretas com duas, a primeira 

foi com os Agentes de Pastoral Negros (APN’s) a partir de 1986 
quando iniciávamos nossas descobertas enquanto negros de fato e 
de direito e realizávamos também as nossas pesquisas para o que se 
tornou a monografia de conclusão “O negro: desafio pastoral e 

profético na história do catolicismo brasileiro” (1987) do curso em 
Ciências Sociais na PUC-SP.  

Com os APN’s realizamos as metodologias de observação 
participante e de participação observante ao ponto de alguns deles 
acharem até hoje que nós também éramos da entidade. Por mais 
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que explicássemos o nosso papel à época nem todos entendiam o 
chamado lugar social do cientista social, especialmente porque era 

um negro, logo não havia afastamento ou neutralidade possível, era 
mais uma confusão quase esquizofrênica do um com o outro e do 
outro com o um. O melhor disso é que era muito bom estarmos ali 
com eles no movimento.  

Nesse processo fomos até convidados na década de 1990 a 
sermos assessores nacionais de formação cultural e política para 
jovens militantes dos APN’s e a assessorar o Instituto do Negro 
Padre Batista à convite do nosso amigo-irmão Padre José Enes de 
Jesus visando sistematizar o processo de manutenção de jovens 
negros nas universidades privadas e/ou comunitárias no Estado de 
São Paulo, especialmente na grande São Paulo, a partir de recursos 

financeiros que eram oferecidos por jovens católicos austríacos que 
doavam suas mesadas (dotações orçamentárias) para esse projeto 
capitaneado pelo Padre José Enes e pelo Padre Gunther. Esse último 
austríaco e que trazia esses recursos das comunidades e igrejas 
católicas da Áustria.  

Vale salientar que o projeto foi iniciado com o Padre Batista 
Laurindo, mas com a sua morte no início da década de 1990 foi 
conduzido pelo Padre José Enes. Nesse projeto muito foi conseguido, 
em especial que um médico se formasse, o Dr. Jarbas e vários 
advogados também se formassem como, por exemplo, o Dr. Lino e 
o mais conhecido deles, o Dr. Sinvaldo José Firmo que conseguiu que 
o Brasil sentasse nos bancos dos réus na Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos da OEA 11  e lá fosse condenado por não 
combater o racismo devidamente enquanto política de Estado, além 
de ter se tornado recentemente o Presidente da Comissão Estadual 
da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil – seção São Paulo da 

Ordem dos Advogados do Brasil. Bem esta experiência pioneira no 
Brasil como se pode verificar deu muitos e ótimos resultados, bem 

                                                      
11  Matéria do Jornal Folha de São Paulo. Disponível: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1811200620.htm>. Acesso: 01/06/2018. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1811200620.htm
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como os seus desdobramentos foram de grande monta, tais como a 
constituição do projeto da EDUCAFRO liderada pelo querido amigo 

Frei David Raimundo dos Santos (OFM) que também conseguiu 
mais bolsas para estudantes negros e carentes na Universidade São 
Francisco e em diversas outras ligadas às igrejas cristãs, outro 
exemplo foi a AFROBRAS que em seu projeto também angariou 

bolsas para estudantes negros em diversas faculdades e 
universidades do Estado de São Paulo e, posteriormente constituísse 
como parte de seu projeto a Universidade Zumbi dos Palmares, sob 
a liderança do conhecido José Vicente.  

Ao final dessa década de 1990 e inicio desse milênio fomos 
participar também do Centro Atabaque – cultura negra e teologia a 
convite do Padre Antônio Aparecido da Silva (Pe. Toninho) 

justamente por estarmos realizando diversas atividades junto às 
entidades do movimento negro, termos um bom trânsito no meio 
político de São Paulo, mas sobretudo por termos se tornado um 
cientista social reconhecido e respeitado no meio negro à despeito 
de estarmos docentes da UNESP – campus de Araraquara. Ali 
fizemos muitos bons amigos, conhecemos os padres Edir Soares, 
Heitor Frizotti, Phambu Ngumba Balduino, Clóvis Cabral; as 
pastoras metodistas Eliad Dias dos Santos e Zélia Soares de Souza e 
o pastor Ezequiel Luiz de Andrade; além dos leigos teólogos Afonso 
Maria L. Soares, Maricel Mena Lopez e os leigos de outras áreas do 
conhecimento Maria Conceição Santos, Conceição Corrêa das 
Chagas, Marcos Rodrigues da Silva, Silvia Regina de Lima Silva. Vale 

salientar, ainda, a presença no Atabaque da pedagoga Vanda 
Machado da Silva que criadora da escola Irê Ayó no terreiro de 
Candomblé do Ilê Axé Opo Afonjá em Salvador (BA) e também de 
Osvaldo José dos Santos que à época cursava economia, mais 

recentemente concluiu o mestrado em Ciências Sociais na UNESP-
Araraquara como nosso orientando; Vilson Caetano de Souza Jr. que 
tinha duas pertenças era seminarista saletino e filho de santo do 
Candomblé na Bahia, hoje babalorixá e docente da Universidade 
Federal da Bahia; Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva que na época 
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já era docente da Universidade Federal de São Carlos e foi a 
elaboradora do parecer referente à implantação da Lei 10.639/2003 

e Bas’Ilele Malomalo a época cursava mestrado em Ciência da 
Religião na Universidade Metodista em São Bernardo do Campo, 
posteriormente fez o seu doutoramento na UNESP – Araraquara sob 
a nossa orientação, sendo o nosso primeiro filho acadêmico doutor 

e atualmente é docente da UNILAB - Campus dos Malês em São 
Francisco do Conde (BA). 

Vimos que uma história puxa outra, sendo um novelo que não 
termina se puxado corretamente e com a frequência necessária para 
imprimirmos a nossa caminhada no caminho. É importante 
destacar também a nossa participação na fundação da Associação 
Afro-Brasileira de Educação Produtiva, Cultura e de Preservação da 

Vida (ABREVIDA) antes de trazermos nossa reflexão para o 
momento presente. Nesse contexto quero frisar o papel 
extraordinário de Miriam Expedito Caetano, negra e diretora de 
escola infantil na zona leste de São Paulo (Jd. Aricanduva) que veio 
até nós e nos provocou para pensarmos uma proposta interventiva 
em sua realidade escolar e com impacto naquela comunidade. 
Fomos inúmeras vezes para lá, saindo do Parque Regina de ônibus 
e indo até lá, percurso que demorava cerca de duas a três horas, às 
vezes, no final da década de 1980. Ouvíamos a comunidade, 
dávamos cursos de formação para professoras brancas a 
entenderem a realidade daquelas crianças em sua imensa maioria 
negras como a diretora.  

O grupo de colaboradores negros e brancos das universidades 
foi crescendo por intermédio da Miriam. Nesse processo fomos 
aprendendo um com os outros. Lá estávamos nós com Ubijara Motta 
(Bira), Glória, Raquel, Vanderli Salatiel, Henrique Cunha Jr., Milton 

Barbosa (Miltão) na casa e na escola da Miriam. Éramos negros e 
negras com algumas professoras brancas arregaçando as mangas 
naquela escola do Jardim Aricanduva. Lembramos-nos da Solange12, 

                                                      
12 Somente citamos o primeiro nome, o sobrenome não é interessante nessa obra e coletânea.  
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minha primeira namorada branca, de descendência italiana, 
moradora no Tatuapé, menina determinada e que o Miltão 

respeitava, pois via que não iríamos fugir da causa, pelo contrário 
trazíamos alguém para se aliar à luta. O Bira e o Cunha não diziam 
nada a esse respeito e as professoras negras também não. A Miriam 
apoiava totalmente aquela relação até porque era casada com um 

homem branco. Ela tinha a Solange em alta conta.  
Ainda, em referência a descendência italiana da Solange e de 

outras tantas mulheres brancas que tive contato amoroso. 
Indagamos qual italiano veio ao Brasil se antes da década de 1870 
não havia a Itália e quem imigrou para cá eram os do sul. Esses 
novos brasileiros estavam mais próximos da África do que do 
centro-oeste da Europa. Eram negros de pouca cor e tinham, ainda 

tem, mais a cultura da África magrebina do que da Alemanha, da 
Inglaterra ou da Finlândia, por exemplo, estavam e estão mais 
afeitos das danças de possessão e das culturas do transe próprios 
das comunidades e das cosmovisões africanas.  

Bem, até para não dizerem que não falamos das flores e já que 
entramos nesse assunto, vamos explorá-lo um pouco apenas como 
digressão nessa nossa trajetória de vida intelectual, social, cultural e 
psíquica. As minhas relações amorosas rápidas, rapidíssimas, 
duradouras ou muito longas foram com muitas e diversas mulheres, 
algumas com nome e sobrenome e outras nem tanto, às vezes, com 
exclusividade e outras na simultaneidade do processo e curso da 
vida cotidiana. Não citamos aqui quantidades, pois os números são 

frios e não condizem com o que são as pessoas. Somos 
terminantemente contrários à ideia de numerar ou quantificar essas 
relações até porque consideramos que pessoas não são peças, 
objetos, mercadorias, produtos. O combate à mentalidade 

colonialista, exploratória, expropriadora das identidades tem que 
ser coerente também aí. Podemos errar e com certeza erramos 
muito, mas não toleramos transformar uma pessoa em peça. Até 
porque amamos muito e a todas, cada uma de modo ímpar, 
particular, mas não em segredo. Elas sabiam. 



Dagoberto José Fonseca | 41 
 

A maioria dessas relações foram amizades coloridas (hoje a 
categoria ficante é mais próxima daquela realidade avulsa) e se 

deram com mulheres negras, algumas mais portadoras de melanina 
do que outras; outras mais magras do que outras; uma coisa que 
não podemos negar é que todas eram lindas e belas em suas formas, 
em seus tamanhos, idades distintas e sua grandeza interna.  

As negras nos conheciam de outra maneira também até por 
suas próprias histórias pessoais. Elas se colocavam mais como 
companheiras, mulheres presentes e com maior responsabilidade 
na relação do que as não negras. Mas, isso não quer dizer de modo 
generalizado que as brancas e/ou as de descendência indígena ou 
nipônica fossem insensíveis, desonestas, de modo algum, mas havia 
maior insegurança de como as coisas iriam andar, justamente 

porque as não negras nos diziam entre tantos outros temas e 
assuntos, por exemplo,1314 “que a cor não importava”, “que não viam 
a nossa diferença de cor”, “que nós não devíamos pensar no racismo, 
pois ele não existia na realidade”; “por que pensar no racismo se nós 
não éramos vítimas disso”; “que não se sentiam brancas, pois eram 
não brancas, se sentiam brasileiras de pai indígena e mãe 
portuguesa”; “que eram brancas com alma negra”. Essas frases são 
declarações inequívocas das dificuldades de entendimento acerca do 
mundo que um e outro está vivendo no momento, mas também 
dentro do contexto da sociedade brasileira, seja de apagamento das 
identidades étnico-raciais, seja da idealização de uma verdadeira 
democracia racial a partir de e do nós.  

Mas, vale dizer que nessas nossas relações amorosas havia 
mulheres negras, pretas mesmo, que diziam também não estarem 
preocupadas com o racismo, a discriminação racial e o debate em 
torno das cores sociais, pois elas não tinham escolhas diante de suas 

cores. A única opção era vencer e vencer. Nisso entravam no jogo 

                                                      
13  Vamos citar esses exemplos em decorrência da tônica dessa coletânea produzida pelos nossos 
orientados.  

14 Os nomes e sobrenomes não serão mencionados em respeito a cada uma delas e ao contexto de 
nossa vida e da delas na atualidade. 
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discursivo da sociedade individualista, capitalista e consumista, 
onde o vencer e vencer negava a comunidade, a família e um projeto 

coletivo. Algo que também não concordávamos nenhum um pouco. 
Bem, nesse processo todo, fomos nos descobrindo como homens 
nesta sociedade complexa e complexada.  

Voltando às minhas idas e vindas sistemáticas para a zona 

leste, fomos adotando-a como uma zona estratégica para fazermos 
coisas novas e boas. Assim, fomos saindo do Campo Limpo. 
Estivemos com esse grupo de pessoas da ABREVIDA que, ainda, não 
existia formalmente na Escola de Samba Flor da Vila Dalila para 
vermos a possibilidade de fazermos parceiras e outras tantas 
iniciativas elaboramos, algumas não deram nada, como essa na Flor 
da Vila Dalila, mas outras deram um excelente resultado, 

especialmente após a visita, as conversas e o posterior apoio que 
tivemos com o Prof. Dr. Jürgen Zimmer do Instituto para a Educação 
Intercultural e Ensino da Universidade Livre de Berlim (Alemanha).  

Com esse docente alemão e a liderança da Miriam Caetano 
realizamos uma oficina de projetos, tendo a pedido do professor 
Zimmer e com a nossa anuência e de todos os demais membros da 
ABREVIDA a presença de uma delegação dos indígenas guaranis de 
São Paulo nessa escola da zona leste. Ali passamos dois dias (final de 
semana) ouvindo palestras e abordando os formatos de projetos 
para as duas comunidades (negras e indígenas). Coube a nós, nesse 
processo, elaborarmos juntamente com os indígenas da zona sul de 
São Paulo o seu projeto de escola comunitária a partir de sua 

realidade cultural. Foi solicitado que fizéssemos isso em decorrência 
de que havia outros que poderiam elaborar o projeto para a 
comunidade negra, mas somente nós morávamos na zona sul de São 
Paulo e que conhecia aquela área onde se situam as comunidades 

indígenas de Parelheiros, lá na Barragem (Tenondé Porã e Krucutu).  
Fomos trabalhar assim com o Karaí mirim na comunidade 

Tenondé Porã. Ele era da comunidade e também professor de história 
da rede estadual de educação de São Paulo. Conhecemos muito 
daquela realidade indígena presente no extremo sul da periferia de 
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São Paulo às margens da represa Billings. Eram duas horas de ônibus 
de casa até lá. Nunca íamos sozinhos sempre levava algum amigo ou 

amiga como companhia, pois era importante que os nossos parceiros 
de bairro conhecessem o nosso trabalho e porque não estávamos com 
eles em diversos finais de semana. Com o nosso pai também 
estivemos lá uma vez, mas ele queria mais era pescar na represa. 

Muito embora, ele estivesse sensibilizado pelo que contávamos sobre 
a realidade local daquela população que via o seu território diminuir 
frente ao avanço da grilagem urbana presente naquela periferia da 
cidade conduzida por políticos inescrupulosos da região. Assim, não 
se respeitava a placa carcomida pelo tempo da FUNAI anunciando que 
ali era terra indígena. 

Bem, o fato era que os projetos deveriam ficar prontos em 

cerca de 60 dias, pois era o tempo que o Prof. Zimmer viajaria para 
uma pesquisa na Nicarágua, logo após o fim da revolução sandinista 
e retornaria ao Brasil para depois seguir para a Alemanha. Ele 
levaria os projetos e buscaria financiamentos por lá para a 
construção de duas escolas comunitárias – a negra e a indígena. O 
financiamento alemão da escola indígena da comunidade Tenondé 
Porã saiu e ela foi construída bem no inicio da década de 1990, 
justamente porque o projeto tratava da preservação da vida a partir 
de uma educação produtiva e em respeito a cultura tradicional dos 
guaranis, o que implicava um amplo aproveitamento da natureza e 
da relação equilibrada entre a água, os animais silvestres, o solo e as 
orações aos espíritos da mata atlântica. Portanto um projeto bem 

com a cara do movimento ambientalista - os verdes da Alemanha.  
Belo presente para os indígenas que, ainda, nos últimos dias 

da gestão de Luiza Erundina de Souza, à frente da Prefeitura 
Municipal de São Paulo, entregou por meio do Secretário Municipal 

de Educação, o amigo e Prof. Mário Sérgio Cortella, à Escola 
Municipal de Educação Infantil para essa mesma comunidade em 
1992. Nós estivemos lá como amigo da comunidade e como membro 
daquele governo e secretaria municipal representando o Movimento 
de Alfabetização de Jovens e Adultos da Cidade de São Paulo (MOVA-
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SP) a partir do meu lugar sócio-profissional – éramos do gabinete 
da citada secretaria e coordenador de um dos setores do MOVA-SP 

na gestão municipal. 
A comunidade negra não recebeu o seu financiamento nem 

naquela época, nem posteriormente. Miriam tentou, tentou, mas 
não conseguimos mudar essa roda da história para o nosso lado 

desta vez. Mas, não desistimos de tudo por conta de um revés. Pelo 
contrário, avançamos em outro sentido e o mais promissor deles 
talvez, pois sistematizamos juntamente com os nossos membros 
internos, em especial com Henrique Cunha Jr. e seu pai de mesmo 
nome, o senhor Henrique Cunha, um dos fundadores da imprensa 
negra paulista, e, ainda, com o Ubijara Motta uma proposta de 
formação de professores da rede municipal de São Paulo.  

A adesão foi estupenda, naquela altura de anos finais da 
década de 1980, ainda que a gestão fosse de Jânio da Silva Quadros. 
Elaboramos diversas edições, em especial na gestão de Luiza 
Erundina, tendo Paulo Freire como secretário e a parceria direta de 
Moacir Gadotti. Esse último era orientador na pós-graduação da 
Miriam na UNICAMP. Fomos trabalhando até os dois primeiros anos 
da gestão de Paulo Maluf. Depois não houve mais fôlego e nem 
vontade. O fato é que a mais importante edição, a de 1991, foi a que 
tivemos mais do que 500 professores inscritos para fazerem o curso, 
a maioria como se sabe de mulheres brancas e docentes de nossas 
crianças negras do ensino infantil e fundamental. Separamos em 
dois grupos de professores, um grupo maior que estudava aos 

sábados o dia todo no plenário e nas galerias da Câmara Municipal 
de São Paulo e outro grupo que fazia o curso no SESC-Tatuapé. 
Esses eram cerca de 200 que moravam na zona leste da cidade ou 
preferiam estar realizando o curso nas quartas-feiras à noite. 

Era lindo ver aqueles espaços da Câmara ocupados, os 
guardas municipais aparentemente gostavam. Tudo era muito bem 
organizado por nós, mas, sobretudo pela Miriam, Glória, Raquel e 
Vanderli. O Milton Barbosa distribuía muito material, boletins 
informativos, sobre as lutas dos movimentos negros, bem como um 
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excelente trabalho de conscientização política enquanto repassava o 
material bem ali na portaria da Câmara. Era interessante, pois não 

deixava de falar da violência policial e que a população tinha que 
reagir. Nós juntamente com o Cunha Jr. e o Bira fazíamos a 
organização do trabalho com os professores que iriam ministrar os 
cursos quando não éramos nós pessoalmente. Tínhamos um 

excelente grupo de parceiros conosco ministrando os cursos, tais 
como Florestan Fernandes, Octávio Ianni, Clóvis Moura, Kabengele 
Munanga, Maurício Tragtenberg, Fábio Leite, Rachel de Oliveira e 
Dilma de Melo Silva.  

Para nós foi um excelente aprendizado com esses professores, 
o que melhorou e muito a nossa formação acadêmica e intelectual, 
mas também para ver quanto havia de defasagem na instrução 

escolar que os docentes das redes públicas tinham quando o tema 
era nós negros. Muitas professoras brancas diziam em alto e bom 
som durante os cursos que não eram racistas porque queriam, mas 
porque não sabiam que eram e que tinham aprendido assim na 
família e na sua formação universitária. Estava ali para fazer 
diferente e ensinar as outras professoras a também serem diferentes 
no processo de ensino-aprendizagem. 

Neste período das décadas de 1980 a 1990 escrevemos muito 
e participamos do Movimento Poético Nacional. Lá éramos os únicos 
negros e um monte de velhinhos e velhinhas que gostavam de 
saraus e recitar poesias, ainda, curtiam o apogeu da Semana de Arte 
Moderna. Falavam muito de Osvald e Mário, ambos de Andrade, de 

Manuel Bandeira, Murilo Mendes, Cecília Meirelles, entre outros. 
Eram encontros que ocorriam na Biblioteca Municipal “Viriato 
Corrêa” na Vila Mariana.  

Fizemos ensaios livres, textos rápidos e longos, peças de teatro 

com os pseudônimos de Gobert Josenca, Otrebogad e Arturo 
Gonzalez, mas o que nos satisfazia eram as poesias e poemas que 
elaborávamos em diferentes lugares geográficos, tempos diversos e 
espaços culturais múltiplos, bem como na folha de papel. Não havia 
regra para criar/produzir. Temos cerca de 300 poesias escritas 
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desse período guardadas, mas somente publicamos algo em torno 
de 50 delas em livros. O mais interessante é que os temas são 

variados, porém é apenas a partir de 1985 que iniciamos a 
elaboração inspiradora de poesias com a temática negra. Ficamos 
muito bem classificados em um concurso nacional de poesia com “O 
ébrio” em 1986.  

Com esse processo todo em curso, elaboramos dois livros, 
“Lírios cálidos” em 1987 pela Editora Massao Ohno e com capa e 
ilustrações de Noêmia Mourão, ex-mulher de Di Cavalcanti. Nós não 
nos conhecemos, foi um presente dado ao livro pelo nosso editor, o 
Massao. Ficou lindo o projeto editorial e lançamos o livro da Livraria 
e Editora Eboh na Rua Conselheiro Ramalho, no bairro do Bixiga 
(Bela Vista) em São Paulo, numa noite fria de julho. Aquele 

lançamento foi um espetáculo, estava meu pai, minha mãe e minha 
irmã e mais de uma centena de amigos e desconhecidos fechando a 
rua. Lá assinávamos Dagoberto Fonseca. Nosso pai nos cobrou: 
“cadê o José em seu nome?” Ríamos apenas.  

O Acácio Sidinei nos ajudou muito, pois encaminhou vários 
convites da mala direta do Osvaldo Faustino e do Osvaldo de 
Camargo e da Eboh para diversas pessoas via correio. Ele trabalhava 
no correio central e conhecia os caminhos para a distribuição ser 
gratuita. Era um amigo-irmão e tanto. Outro era o João Batista, 
meus melhores amigos do período da graduação na PUC-SP. 

Naquele lançamento aprofundamos a amizade com os donos 
da Eboh, a primeira livraria e com projeto editorial de negros do 

país. Estabelecemos uma amizade sincera com Márcio Damásio e 
Arnaldo Xavier. A partir do Márcio conhecemos Saritah Barbosa, 
negra mulher brilhante. A partir de Arnaldo Xavier conhecemos 
Abílio Ferreira, grande parceiro, mas com eles se abriu um mundo 

enorme da poesia negra para nós. Gostaram do que virão produzido 
em “Lírios Cálidos” e nos apresentaram Cuti, Oubi, Esmeralda, 
Márcio Barbosa, Geni Guimarães, Semog, Elisa Lucinda, Ronald 
Tutuca, Jamu, Delem de Acari, Teresinha Malaquias, Jonatas 
Conceição, Ramatis, Miriam Alves, Prof. Eduardo de Oliveira, Sr. 
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Aristides, Oliveira Silveira, Carlos de Assumpção, Osvaldo de 
Camargo, Togo, entre tantas outras pessoas maravilhosas. Com essa 

gente de excelente qualidade poética e de prosa participamos do III 
Encontro de Poetas e Ficcionistas Negros Brasileiros15, em 1987, na 
cidade de Petrópolis (RJ), com apoio do SESC. De lá para cá não 
houve mais esses encontros. É uma pena. Devemos recuperar em 

algum momento esses encontros de trocas e sapiências.  
Com Teresinha Malaquias publicamos pela Editora Scortecci, 

em 1988, o livro “Melanina”. Fizemos o projeto editorial todo e a 
convidamos para participar da publicação. Foi um excelente 
resultado principalmente porque contamos com a participação de 3 
ilustradores ótimos, Ailton Braga, Hamilton Félix e Saritah Barbosa. 
Eles tinham traços marcantes em seus trabalhos. Nunca tinham 

ilustrado livros. Saritah depois foi convidada por Geni Guimarães 
para ilustrar “A cor da ternura” (1989). Ficamos orgulhosos com o 
resultado também desse feito.  

Esse período foi muito rico. Inesquecível. Por meio da poesia 
tivemos acesso à música e pude trabalhar duas noites seguidas no 
Bar Bodega Bay, travessa da Av. Brigadeiro Luís Antonio, com Jorge 
Mautner e pude tomar cerveja com Luís Melodia. Lá recitávamos 
poesia, mas o público gostava de quando parávamos para realizar 
acrósticos para os presentes. A nossa seção era intercalar música e 
com a poesia. Ficamos lá dois meses, de quinta a sábado a partir das 
22:30 hs até às 4:30 hs. da madrugada. Era ótimo. 

Nessa relação de proximidade com a música fizemos amizade 

com João Jorge (Presidente do Olodum) que nos disse em um café da 
manhã, em São Paulo: “Vocês do sul gostam de escrever para ler, nós 
gostamos do nordeste escrevemos para cantar. Nossa cultura é oral”. 
Aprofundamos nossa amizade com Jonatas da Conceição, poeta do Ilê 

Aiyê. Tivemos contato com Lazinho e o grande Toninho Matéria. 
Intérpretes dos bons das músicas de Salvador, estávamos no contexto 

                                                      
15  III Encontro de Poetas e Ficcionistas Negros Brasileiros. Disponível: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Jg68t2YoK58>. Acesso: 31/05/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jg68t2YoK58
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das bandas de afoxé e, ainda, contávamos com Muzenza e Alaketu, 
fazendo um enorme sucesso em São Paulo. Trazidos pela Secretaria 

de Estado da Cultura de São Paulo e com o capital político de Teresa 
Santos, Adomair e Ilma na Assessoria Afro-brasileira dessa secretaria. 
Sempre levávamos a nossa irmã, Maura, para os eventos que ela 
podia ir enquanto menor de idade. Até hoje, ela se lembra do 

“Kizomba – festa da raça” no Centenário da Abolição (1988). Um 
evento enorme bancado pela citada assessoria acima e com esse nome 
não podia faltar Zezé Mota, Sandra de Sá e Martinho da Vila. 

Ao olharmos para esse imenso retrovisor, conseguimos 
verificar que muitas informações deixamos pelo caminho nas 
décadas passadas. Selecionamos algumas para dar o tom do que 
pretendemos dizer agora. Com o meu doutorado na PUC-SP 

defendido em 2000, nos colocamos em condições de conversarmos 
mais e mais com outras pessoas e termos outras reflexões para 
trocar. As mais interessantes e complexas foram às conversas que 
mantivemos antes e depois do doutorado com dois professores que 
nunca tivemos aula, Kabengele Munanga (Kabe) e Neusa Maria 
Mendes Gusmão (Neusinha). Nos ensinaram muito do que é a vida 
acadêmica. Lugar da desfaçatez e da política. Nunca soubemos o que 
vinha primeiro. Com eles e por eles é que nos lembramos de estar 
ao lado de Gevanilda dos Santos (Gê), nossa amiga e do Reverendo 
Antonio Olímpio Santana, falando de nossa pesquisa para um 
público seleto de negros paulistas e brasileiros. Nos recordamos do 
choro sentido e honesto da Gê diante dos resultados de sua pesquisa, 

bem como da magistral aula de método e de teoria dada pelo Joel 
Rufino e do Milton Santos em resposta aquele choro. Foi um 
momento marcante. Cobramos isso dos nossos doutorandos, pois 
isso que vivemos também de bom na vida. 

Aprendemos com a Gê, com o Joel e com o Milton, com a 
complacência e a tranquilidade marcante do Reverendo Santana, 
que nós negros choramos e fazemos ciência séria, honesta e 
comprometida em meio ao nosso pranto que não é somente dor, 
mas é sobretudo alegria de sermos e de pensarmos diferente, sem 
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querermos fazer a diferença, pois o que desejamos é de somar tanto 
tanto com tanto tanto que o mundo tenha alternativas viáveis e o 

três possa ser o resultado de um mais um. 
Tudo isso acontecia ao nosso lado e a nossa frente. Era o nosso 

desvirginar na vida acadêmica e, assim, não é possível esquecer em 
momento algum de Hamilton Cardoso.16 Não temos condições de 

fazê-lo, pois, ainda, o vemos largando as muletas, jogando-as para 
cima no anfiteatro da UNESP de Marília, em 1989, quando do I 
Encontro de Pesquisadores Negros das Universidades Paulistas17, a 
fim de nos aplaudir de pé e de maneira eufórica após a nossa 
apresentação. Ele com sua força e entusiasmo trouxe a todos para 
ficarem em pé e nos aplaudir. Vemos Milton Santos, Joel Rufino dos 
Santos, os próprios Kabe e Neusinha, Wilson Barbosa, Valéria 

Veríssimo, Carmem e Edemir, Henrique Cunha Jr., Valter Silvério, 
José Carlos, Claude Lèpine, entre outros. Hamilton Cardoso dizia em 
altos brados. Ele falava alto. Tinha uma voz e tanto: “Essa é uma 
pesquisa de respeito. Não repete o que já sabemos”. Olhando para 
esse cenário agora, nos sentimos como Lula, quando Barack Obama, 
o Presidente da maior potência militar e econômica do mundo, 
chama a atenção para os outros presidentes e diz: “Esse é o cara”. 
Hamilton fez isso conosco. Positivou nossa autoestima em um lugar 
impossível dela cair. Aconteça o que acontecer. É isso que queremos 
para os meus filhos de dentro e de fora da academia.  

O clamor de Hamilton Cardoso para que façamos pesquisas 
inovadoras, que digam algo diverso do que o discurso hegemônico 

ensina, embute, é necessário e vital para renovarmos a todo o 
tempo. Nós mesmos fizemos isso desde a graduação e mantivemos 
essa proposta na pós-graduação na UNICAMP, com a supervisão da 
sempre presente, Neusinha Gusmão na Faculdade de Educação. 

Fizemos o nosso campo em Angola com o apoio de amigos leais a 
nós e ao povo de Angola e que se dispuseram a nos fornecer 

                                                      
16 Na nossa humilde opinião o maior intelectual negro de sua geração no Brasil.  

17 Esse encontro gerou o embrião do Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros (COPENE). 
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elementos para pensarmos na paz duradoura e a entendermos 
melhor a nossa vida a partir da África, bem como nos abriram a 

oportunidade para olharmos para a nossa Moçambique. Amamos 
Moçambique e somos apaixonados por Angola. Sempre havemos de 
agradecer a Antonio Miguel, João de Deus, Adelbert Adam, Sianouk 
Fortuna e a todos os membros da família Silveira que nos receberam 

como verdadeiros sobas (príncipes locais). Esse clamor também nos 
alcançou na livre docência com as nossas três teses em uma só obra 
e o conceito de justiça semântica a nos direcionar.  

Os meus filhos acadêmicos, todos, sem distinção procuraram 
o caminho difícil para trilhar em sua vida universitária, ouvem o 
clamor de Hamilton Cardoso. Com eles pudemos aprender muito e 
sempre. Cada um a seu modo nos ensinou e nos ajudou a elaborar 

um caminho e uma fórmula do sucesso. Tanto quanto Sartre, Morin 
e Umberto Eco, eles e elas, na sua maioria são negros, nos 
auxiliaram a revisar a nossa trajetória, a nossa literatura e a própria 
ciências sociais que produzimos no Brasil atualmente. Além do que 
com as suas pesquisas nos deram referências importantes para 
complementarmos nossas reflexões, interpretações e análises, 
trouxeram outras agendas e outras bibliografias. Eles tiveram a 
capacidade intelectiva de nos quebrar e nos juntar novamente. São 
muitos e muitas, falaremos de alguns. Uns fizeram de seu mestrado 
algo tão grande que propiciou que se tornassem o maior assessor de 
cultura para gêneros e etnias do Estado de São Paulo; dialogassem 
com o português de Angola; com a China na África e foram para a 

China; falassem de Paulina Chiziane quando poucos a conheciam no 
Brasil; abordassem com ineditismo qual o sentido dos delitos que os 
adolescentes negros cometem; mostrassem que os suspeitos são os 
olhos de quem vê; tecessem de fio a pavio o caminho dos negros na 

região centro-nordeste do Estado de São Paulo; fizessem da história 
local também a internacional em Araraquara (Brasil) e em Tete 
(Moçambique). Abordassem o censo no Brasil e as políticas que se 
assenta o IBGE; destrinchassem a realidade complexa da política de 
ações afirmativas em torno dos negros urbanos no Paraná, em São 
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Paulo e, ainda, chamassem os intelectuais negros para dialogarem 
com Hanna Arendt e a atualizassem juntamente com Fanon; 

descortinassem a Revista Raça Brasil com sua fórmula voltada para 
a constituição de uma identidade consumista e, ainda, 
carnavalizassem e sacralizassem as ruas e a academia ao trazerem o 
Ilê Aiyê com as pembas do Curuzu.  

Os que elaboraram as suas teses não fizeram diferente, 
colocaram mais complexidade e generosidade no caminho proposto, 
pois aprofundaram tudo isso acima mencionado e, ainda, disseram 
com altivez que o branco e a branquitude são os nossos objetos de 
pesquisa; que o racismo tem dialogado com a teologia da 
prosperidade; demonstraram que as comunidades quilombolas 
convivem com a insegurança alimentar e nutricional, mesmo 

exportando produtos artesanais; abordaram como o movimento 
negro gestou várias políticas no país, tais como as de 
desenvolvimento econômico e os órgãos de governo e o papel da 
universidade na ascensão das mulheres pretas, pardas e brancas em 
São Paulo e em Salvador, bem como constataram essa relação no 
desenvolvimento de Moçambique e, ainda, trouxeram o cururu e o 
congado para dentro da universidade para falar de cultura negro-
popular e de África. Os pós-doutorandos também nos ajudaram 
muitíssimo e nos brindaram com a antropologia engajada e 
militante para abordarem as necrópoles (cidades da morte) e a arte 
cinematográfica a fim de falarem de negros no Brasil, nos Estados 
Unidos, na Colômbia e na África. 

Mas, esse nosso exercício e o deles somente podem ser 
possíveis pelo aumento considerável de novos sujeitos no cenário da 
pesquisa e com capacidade de elaborar outro(s) discurso(s), ou seja, 
negros, mulheres e empobrecidos agora, em pleno século XXI, 

ocupam espaços acadêmicos antes não acessíveis como 
pesquisadores, docentes, pós-graduandos, isto é como cientistas e 
falando em nome da verdade científica. Até porque esses filhos não 
somente falam ou escrevem, eles vivem o que falam e escrevem, são 
sobreviventes desde o dia que nasceram para essa vida. Poderiam 
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ser frutos podres, a maioria poderia não ter vingado, mas estão se 
vingando, ou melhor já vingaram e continuaram a fazê-lo.  

Temos mais filhos e filhas, mas começamos agora a pensar nos 
netos e netas que já correm Brasil e mundo afora. Quero ver a todos, 
alguns estão nascendo na Bahia, na Paraíba, no Ceará, em Tocantins, 
no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, em Rondônia, em São Paulo, em 

Nova York nos Estados Unidos e em Moçambique e porque não dizer 
daqueles e daquelas que estão sendo salvos na fronteira da Venezuela 
com o Brasil na distante Roraima pelas mãos de uma nossas filhas 
mais brilhante e mais humilde presente no posto da Organização 
Internacional para as Migrações (OIM) da ONU. 

Com isso só podemos dizer nesse final: “Muito obrigado do 
fundo deste velho coração e desta mente que não está ainda cansada. 

Podem dizer que não são filhos de chocadeira e, ainda que a vovó de 
vocês é a Professora Josildeth Gomes Consorte, mulher negra e 
integra, e que seus bisavôs são Thales de Azevedo, Anísio Teixeira, 
Marvin Harris e Charles Wagley e seu tataravô é Franz Boas. Há 
negros e brancos em nossos nascimentos, católicos, 
candomblecistas e judeus. Apresentamos a vocês as suas linhagens. 
Com todos os erros e acertos é a ela que pertencem. Estão marcados 
na carne e na vida. Por isso esse texto que abre o nosso livro não 
poderia ser escrito na primeira pessoa do singular, mas na primeira 
pessoa do plural, pois essa é obra e a nossa obra é e sempre será 
coletiva. Respiramos os mais velhos e inspiramos os que ainda não 
vieram, mas chegaram em nós, somos UBUNTU – o presente 

presentificado em nós – o antes e o depois. Gratidão profunda”.  
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A descoberta da identidade “negra” 

 - um breve relato 
 

Alessandra Martins De Faria1 
 
 

Introdução 
 

Inicio este texto recorrendo a uma importante habilidade do 
povo negro na sua resistência, na perpetuação da sua cultura e dos 
seus valores – o recurso à oralidade, contudo, expressa aqui através 
da escrita. Pretendo desenvolver minha reflexão como quem conta 
uma história em roda, como quem partilha experiências vividas que 
possam servir de alguma forma para a ressignificação de outras 
vidas e histórias. O relato apresentado, embora nem sempre em 
primeira pessoa, é autobiográfico e é nesta história que o professor 
Dagoberto José Fonseca surge como mestre, professor, mas também 
como um amigo, isto é, um orientador acadêmico, mas também da 
vida. Sem grandes pretensões e consciente das imensas limitações 

das quais sofro enquanto humana e estudiosa do humano, 
comecemos a nossa narrativa e vamos com ela tecendo algumas 
reflexões.   
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A (re)descoberta da própria identidade 
 

Em meados de 2015 eu fazia psicoterapia semanalmente num 
período intenso de busca por caminhos que me permitissem curar 
algumas feridas abertas na alma. Eu chegava numa bela manhã para 
mais uma sessão. Fazia já cerca de dois meses que semanalmente eu 

ia àquele consultório próximo da minha residência para estes 
encontros. Neste dia a conversa chegou, por alguma razão, na 
questão da autoestima, da minha autoestima. Na tentativa de 
explicar à psicóloga algumas questões latentes em mim acerca da 
minha autoestima disse-lhe, em algum momento, sobre o fato de ser 
uma mulher negra e que, enquanto tal, havia passado toda a minha 
infância e adolescência sonhando em ser algo diferente do que era: 

querendo cabelos lisos, uma pele mais clara, algum jeito de 
conseguir me sentir bonita como a maior parte das meninas na 
escola – havia pouquíssimas crianças negras onde eu estudava.  

Após me ouvir a psicóloga perguntou: “por que você diz que 
é negra? Você não é negra”. Tentei, em vão, explicar-lhe que ser 
negro ou negra é um tipo de identidade que inclui, mas que também 
supera alguns traços biológicos - já que eu tenho cabelos crespos, 
mas não carapinha e tenho pele parda, segundo o IBGE, portanto 
não negra para a psicóloga. Após a minha explicação ela insistiu: 
“mas você não é negra”. Silêncio. No meu silêncio eu tentei olhar 
rapidamente para aquela cena com lentes de cientista social. 
Observemos com mais calma as personagens desta história. 

Numa poltrona uma mulher branca, bem vestida, 
aparentemente de classe média, num bem decorado consultório. Na 
outra uma mulher que se identifica como negra, vencendo aos 
poucos um longo histórico de empobrecimento familiar. Ambas 

pertencentes à mesma faixa etária. Cada qual com sua história de 
vida e com as muitas experiências que construíram seu caráter. 
Muitas diferenças e distâncias existentes entre ambas, mas 
certamente algumas aproximações.  
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Uma possível aproximação pode ser o fato de que 
provavelmente nem uma, nem outra teve em sua escolarização 

qualquer oportunidade de discutir profunda e criticamente questões 
ligadas à identidade étnico/racial. Ambas aprenderam na escola que 
índios são bonzinhos e que negros são escravos, por vezes coitados, 
e que foram libertados pela princesa Isabel. Os índios tinham um dia 

no calendário. Os negros não. Na minha infância, e talvez na da 
psicóloga também, apenas no 13 de maio se falava sobre os negros 
– aliás, pintava-se desenhos mimeografados de correntes quebradas 
com letras bonitas dizendo algo como “salve o 13 de maio! Dia da 
abolição da escravatura”.   

As duas personagens desta parte da nossa narrativa 
cresceram ouvindo piadas que ridicularizavam a população negra, 

suas características físicas, sua cultura e religião. Ambas 
aprenderam desde sempre que negros eram pobres porque não se 
esforçavam o suficiente. Ambas assistiam à TV e aprendiam que o 
papel das negras e dos negros era a subalternidade, raramente o 
protagonismo, ou a beleza. Cresceram, portanto, com referências 
disseminadas nas mídias sociais e na sua cultura que ajudaram a 
constituir na sua mentalidade a noção de que são os padrões de 
beleza e comportamento não negros os válidos, bonitos e “normais”.  

Assim, uma possivelmente sempre se sentiu mais próxima da 
“normalidade”, já que se sabia adequada à norma. Outra sempre se 
soube diferente, sem compreender o por quê. Sem entender a 
gozação com o seu cabelo, e nem por que não conseguia se sentir 

bonita ou normal em algumas rodas. Sua insatisfação consigo 
mesma era tão grande que ela sonhava em viver num país onde 
houvesse pouco sol para que, quem sabe, sua pele pudesse ficar mais 
clara.  

Uma possivelmente atravessou a adolescência dedicada, na 
maior parte do tempo, às suas questões adolescentes (família, 
escola, sonhos, medos, inseguranças, mudanças). Outra, para além 
das suas questões adolescentes também tinha a condição de pobreza 
familiar e esse sentimento de inadequação por simplesmente ser 
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quem era. Para uns era morena, o que a salvava da condição de 
pertencer a uma raça dita pelo mundo como ruim ou inferior. Para 

outros era “pretinha”, o que a jogava no centro da irmandade negra 
e era um apelido que ela aprendeu a detestar.  

Em algum momento da história de uma delas houve uma 
reviravolta. A que se tornou psicóloga aparentemente ainda não 

consegue lançar um olhar mais amplo ou aprofundado para os seres 
humanos que a procuram. E não é de todo culpa somente dela, já 
que vivemos submersos numa cultura racista. Mas enquanto 
psicóloga ela pode buscar maior compreensão sobre o humano, 
ainda que este humano não se lhe tenha sido apresentado na sua 
formação escolar, profissional e humana de modo que a fizesse 
compreender a questão da própria diversidade, para além do 

racismo e da identidade étnico/racial que marca a vida de mais de 
metade da população do nosso país.  

Uma grande reviravolta aconteceu na minha vida quando fui 
estudar em Araraquara, no curso de Ciências Sociais. Cheguei 
naquele curso com a certeza de que ia desenvolver estudos sobre os 
povos indígenas, sua cultura e tradições, coisas que me causavam 
certo encantamento. Não imaginara jamais que acabaria 
aprendendo tanto sobre mim mesma.  

Um dia, numa conversa informal de fim de tarde, meu único 
professor negro, um jovem professor chamado Dagoberto, que 
iniciava sua trajetória na docência no Ensino Superior naquela 
Universidade – e o único que se sabia e que se dizia negro em toda 

a minha trajetória escolar, me disse no final de alguma frase “você é 
negra”. Este momento e Dagoberto entraram definitivamente na 
minha história mudando-a para sempre.  

Até aquele momento eu não era negra, pois não tinha a pele 

escura como a das pessoas que são reconhecidas como negras. Eu 
não era branca porque meu cabelo e esta mesma pele não 
permitiam. Que raios, afinal, eu era? Mestiça? Isso agregava o que à 
minha vida? Morena? Isso dizia ainda menos.  
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Quando a psicóloga no consultório me disse repetidamente 
“você não é negra” eu me lembrei deste momento de conversa com 

o Dagoberto e tudo o que em mim se transformara desde então. No 
meu silêncio diante da insistência da psicóloga eu me lembrei do 
meu amigo professor me dizendo que eu era, finalmente, alguma 
coisa - alguma coisa que me conferia identidade e, portanto, história. 

Uma história para onde eu aprendi a olhar e me reconhecer. 
Terminamos a sessão de psicoterapia naquele dia e nunca mais 
retornei àquele consultório.  

A definição de quem é negro e quem não é no Brasil não é 
tarefa fácil (Munanga, 2004; 2005-2006). Supera as questões mais 
objetivas como a cor da pele e outros traços biológicos, passando 
também pelo campo da história, da cultura e da subjetividade 

humana. As identidades negras, como outras identidades, não são 
inatas. O fato de nascer com determinadas características físicas 
servem a uma classificação social que primeiro é exterior ao 
indivíduo e que vai, aos poucos, sendo assimilada por cada um, cada 
uma. As identidades negras são, então, formadas e conformadas nas 
relações culturais e sociais historicamente construídas, ou seja, é na 
relação com o outro que percebo como sou classificado e como, a 
partir dessa relação, me construo a mim mesmo(a) ( Lima, 2008).  

A raça/etnia configura um importante marcador social de 
diferenciação que indica aos sujeitos o seu lugar numa dada 
hierarquia social. Historicamente as populações afro-brasileiras no 
Brasil têm sido culturalmente desqualificadas e socialmente 

discriminadas graças ao racismo. 
Quando a raça/etnia intersecciona-se com o gênero e também 

com a classe social, o peso dessa classificação hierarquizante e da 
discriminação histórica, frutos do racismo estrutural, tornam-se 

mais pungentes sobre vida de uns e de outros, permitindo observar 
que mulheres e homens negros e não negros sentem as 
consequências do racismo de maneiras muito diferentes. Nesta 
hierarquia, as mulheres negras são as que mais padecem 
(Crenshaw, 2002).  
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Como mencionei, historicamente fui vítima, junto com tantas 
outras crianças e jovens negras e negros, desse racismo velado que 

perdura no Brasil. O contato, o vínculo e o trabalho com o professor 
Dagoberto permitiram-me conhecer uma outra possibilidade de 
identidade e de existência, portanto. O professor Dagoberto aos 
poucos me ajudou a perceber que a minha pele e o meu cabelo 

representam uma história e poderiam ser símbolos de resistência. 
Esta história comecei a conhecer a partir das pesquisas sobre os 
Remanescentes de Quilombos. 

 
Em busca de uma história 

 
Meu primeiro ano na Universidade era também o primeiro 

ano do Dagoberto na UNESP como professor de Antropologia. Fiz 
parte de um grupo de pesquisa que acredito ter composto o primeiro 
grupo de estudantes sob sua orientação naquela Universidade. 
Nossa equipe era formada por cinco jovens empobrecidos que 
conseguiram galgar muitos degraus para chegar à Universidade 
Pública. Para conseguir permanecer neste espaço, muitos 
estudantes com o mesmo perfil que o meu precisaram logo de início 
de uma bolsa do Programa de Auxílio ao Estudante (Bolsa PAE), de 
caráter assistencial, que oferecia um pequeno valor mensal em 
dinheiro e que nos exigia um bom desempenho acadêmico, tendo 
que recorrer a algum docente para tentar desenvolver alguma 
reflexão ou pesquisa. Não era uma bolsa acadêmica, de iniciação 

científica, mas acabamos por usufruir dela como assim se fosse.  
Ao procurar pelo professor Dagoberto para as atividades da 

Bolsa PAE, ele me apresentou o grupo de outros estudantes que o 
procuraram pelo mesmo motivo, mencionando a possibilidade de 

estudar um possível quilombo próximo à região de residência de um 
destes estudantes.  

Eu sabia vagamente o que era um quilombo, mas não fazia 
qualquer ideia sobre a existência de quilombos em pleno século XX. 
A comunidade em questão era Cangume, que fica a 12km da cidade 
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de Itaóca, no Vale do Ribeira, região sul do estado de São Paulo. Após 
alguns meses de pesquisas e leituras pudemos viajar para a nossa 

primeira experiência em pesquisa de campo e pudemos, finalmente, 
conhecer Cangume. Fotografamos, filmamos, entrevistamos 
pessoas, transcrevemos gravações. Foi, sem dúvida, uma grande 
experiência científica para todos nós.  

Contudo, mais do que um aprendizado acadêmico, a ida a 
campo foi uma das experiências mais profundas e humanizadoras 
que já tive. Encontramos uma comunidade muito empobrecida, 
residindo isoladamente na Serra da Paranapiacaba, em casas de 
taipa, sem acesso à água tratada/encanada, sem energia elétrica. 
Falamos com moradores, ouvimos suas histórias, conhecemos seus 
líderes e construímos um relatório que foi, inclusive, utilizado no 

processo de reconhecimento oficial da comunidade enquanto 
remanescente de quilombo alguns anos depois (Arruti, 2003).  

Ganhamos presentes, entramos em casa de gente muito 
simples que nos recebeu como quem acolhe velhos conhecidos. A 
humanidade se nos apresentou em sua grandeza e generosidade 
naqueles dias. Voltei para casa diferente: me sentia mais próxima 
daquelas pessoas do que de tanta gente com quem convivia há anos. 
Voltei mais humana. 

A situação das comunidades quilombolas ainda é bastante 
precária no Brasil. Segundo dados da Fundação Cultural Palmares, 
existem mais de 3000 comunidades espalhadas por todos os estados 
brasileiros (2017). No estado de São Paulo  são cerca de 55 

comunidades certificadas pela Fundação, muitas delas em processo 
de demarcação de terras e aguardando seu reconhecimento pelo 
Estado. Estas comunidades lidam cotidianamente com a grilagem de 
suas terras; com as dificuldades na sua subsistência; com a 

incompreensão da vizinhança e da classe de políticos do país sobre 
os seus direitos. Atualmente as ameaças mais iminentes a muitas 
destas comunidades relacionam-se à construção de barragens 
hidroelétricas e à exploração da Mineração - que destroem o meio 
ambiente, retirando as populações locais urbanas e tradicionais das 
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suas terras; à PEC 215, uma Proposta de Emenda Constitucional que 
prejudicará de forma contundente as áreas de conservação, bem 

como os direitos indígenas e quilombolas previstos e conquistados 
desde a Constituição de 1988 (CIMI, S/d).  

Estudar as comunidades quilombolas hoje equivale a 
compreender uma história não contada acerca do povo negro que 

foi trazido e escravizado no Brasil. Equivale a tirar da invisibilidade 
a presença também histórica das mulheres na liderança e defesa 
destas comunidades. Também significa conhecer a criatividade, a 
capacidade de resistência, a força, as diversas manifestações 
culturais, a ligação do povo negro com a terra e com seus ancestrais.  

No meu percurso acadêmico e profissional, optei por me 
tornar professora dedicando-me à obtenção do título de licenciada. 

Nunca mais retornei a Cangume, ainda que tenha ido residir numa 
cidade vizinha à Itaóca. Mas encontrei alguns moradores de lá que 
vez ou outra me atualizavam sobre a comunidade, sobre as 
mudanças, as visitas. Cangume hoje está presente nas redes sociais, 
tem programas de TV e documentários sobre sua história. Recebe 
visitas de escolas do entorno e continua com representantes ativos 
nas lutas do MOAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), nas 
manifestações contra a PEC 215 e na luta pelos direitos das 
comunidades quilombolas juntamente com outros quilombos do 
Vale do Ribeira.  

Escolhi ser professora e enquanto tal, já no primeiro ano de 
atuação em escola pública, conseguimos reunir o núcleo de ciências 

humanas da escola num projeto para a “I Semana da Consciência 
Negra”. Projeto que se perpetuou nos anos seguintes e que foi 
ganhando força do ponto de vista da valorização da história e cultura 
do povo negro, mas também enquanto discussão e combate ao 

racismo. Penso, aqui, na diferença que teria feito na minha vida, 
como na vida de outras tantas pessoas, a realização de uma Semana 
da Consciência Negra na minha escola enquanto criança ou 
adolescente.  
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Ainda que o movimento de combate venha se fortalecendo, o 
racismo persiste. Desde 2003 a lei 10.639 exige o ensino de história 

e cultura afro-brasileira nas nossas escolas. Mas sabemos que das 
dificuldades apontadas por professores e professoras, de modo 
especial negros e negras, em conseguir fazer cumprir a lei de modo 
efetivo. Por vezes o estudo sobre história e cultura afro-brasileira é 

tratado como descrição de elementos folclóricos, o que continua 
contribuindo para a desconsideração do seu valor para a história da 
humanidade.   

Ainda durante a graduação pude contribuir numa coleta de 
dados referentes às missas afroinculturadas e ao sincretismo 
religioso junto com o professor Dagoberto. Auxiliei na transcrição 
de entrevistas para a sua tese de doutoramento, na qual ele discutia 

gênero, raça/etnia e religião e me vi, uma vez mais, diante de uma 
nova necessária reflexão: a perspectiva do gênero, que começava a 
ganhar força em conjunto com a discussão étnico-racial, 
descortinava, ampliava, aprofundava meu olhar para a sociedade e 
para as relações sociais. 

 
A (re)significação da raça e do gênero  

 
As reflexões sobre gênero foram fortalecidas durante minha 

pós-graduação em Educação Sexual, na Universidade Salesiana de 
São Paulo, mas ganhou concretude de fato no mestrado. Embora 
tenha ido para o exterior - Universidade do Minho (Braga/Portugal) 

- através de uma bolsa de estudos do Programa de Ação Afirmativa 
da Fundação Ford, consegui desenvolver toda a pesquisa de campo 
no Brasil e o professor Dagoberto foi co-orientador deste trabalho. 

Durante o mestrado, já muito mais madura e muito mais 

consciente dos meus questionamentos, escolhi como objeto de 
pesquisa mulheres chefes de famílias monoparentais de uma área 
muito empobrecida da cidade de Ribeirão Preto (São Paulo). O 
gênero, a raça e a classe foram discutidos de maneira interseccional 
(Crenshaw, 2002), o que tornou evidente, entre outras questões, 
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que o peso da monoparentalidade é intenso para todas as mulheres, 
mas conforme se cruzam mais marcadores sociais de diferenciação 

(e a raça, como visto, é um deles) mais dificuldades cada mulher 
enfrentará.  

Escolhi como recurso metodológico de pesquisa a história de 
vida, pelo apreço à oralidade, pela minha prazerosa disposição em 

escutar boas histórias – que é sempre muito maior do que minha 
capacidade de conta-las. Neste processo investigativo, deparei-me 
com mulheres negras que jamais se autoidentificaram como tal – 
eram pardas, mestiças ou mesmo brancas 2 . Deparei-me com 
mulheres negras, que se sabiam negras, mas com imensa 
dificuldade de se reconhecer como tal de forma positiva, isto é, 
sentindo-se bem com isso. Diziam-se negras, mas com certo 

constrangimento, com voz baixa, depois de pensar um pouco. Em 
todos os casos que encontrei a negritude tinha o seu peso e, 
raramente, a sua força. E deparei-me com mulheres não negras, que 
rápida e naturalmente identificavam-se como brancas, sem deixar 
transparecer indícios de incômodo com relação a esta identidade.  

Assim como na história de cada uma a raça/etnia foram 
questões pouco refletidas, a construção da sua identidade de gênero 
também o foi. Ainda que mulheres muito fortes, sua noção de 
gênero remete a um mundo dividido entre homens e mulheres, no 
qual as mulheres são em geral frágeis, precisam de proteção, são 
mais carinhosas e abertas ao afeto e pertencentes ao universo 
privado do mundo doméstico, enquanto os homens são 

naturalmente fortes, menos propensos aos sentimentos ou 
demonstrações de afeto, violentos, descomprometidos e 
pertencentes ao universo público da rua. Tudo isso traduz aqui - e 
de modo muito rápido - noções hegemônicas de masculinidade e 

                                                      
2 No questionário para levantamento de perfil socioeconômico das entrevistadas inseri uma questão 
referente à “cor”, e utilizei as denominações do IBGE (Branca, amarela, parda, preta, indígena) e abri 

espaço para “outra”. Também inseri uma questão referente à “raça” (branca, negra, indígena, 

amarela) e também “outra”. Cada mulher poderia responder livremente a estas duas questões, 
tratando-se, portanto, de perceber sua autoidentificação, sem haver interferência da pesquisadora.  
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feminilidade em vigência na sua comunidade/cultura neste 
momento histórico (Connell, 1995).  

Quando gênero, raça/etnia se cruzam e interseccionam 
também com a classe vê-se que as mulheres negras empobrecidas 
encontram muito mais dificuldades no enfrentamento da condição 
de chefes de famílias monoparentais comparativamente às 

mulheres brancas empobrecidas, dificuldade que aumenta 
conforme outros marcadores se cruzem nas suas histórias de vida: 
a idade, a baixa escolaridade, o histórico profissional (Faria, 2011).  

Longe de ser uma questão de mérito individual de cada uma, 
o maior empobrecimento das famílias chefiadas por mulheres 
negras é também consequência das desigualdades de gênero e do 
racismo. Ainda que enfrentando muitas dificuldades, estas mulheres 

encontram na monoparentalidade uma vida muito mais segura e 
autônoma do que quando conviviam maritalmente com um homem. 
Resta, agora, para elas e para as próximas gerações conseguir 
crescer numa sociedade equânime para mulheres e homens de todas 
as etnias/raças, para as pessoas com deficiência, para as populações 
LGBT etc. Apenas a consideração da “igualdade” de direitos aqui não 
basta. É preciso haver consideração acerca das reais necessidades de 
cada grupo em luta. É preciso que os direitos sejam equânimes.  

 
Terminando esta história 

 
Mesmo sendo professora, não estou certa de que nós 

educadores e educadoras tenhamos clareza sobre a importância de 
estabelecer vínculos e laços de confiança com nossos educandos e 
educandas. O tempo da sala de aula é curto, mas é espaço aberto de 
reflexão e de apresentação de referências. O encontro informal, a 

conversa amistosa, o ser pessoa sempre em formação em contato 
com o outro são espaços que potencializam aprendizagens e 
permitem a (re)significação das relações, e de nós mesmos. 

Ainda que excelente professor, querido pela turma, e ainda 
que a ciência antropológica seja também espaço de humanização, 
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não foram apenas nas aulas do professor Dagoberto que meus mais 
importantes aprendizados aconteceram. Foi no vínculo de 

confiança, na sua abertura e escuta atenta, nos seus “chacoalhões” 
necessários que me tornei ainda mais forte, muito mais consciente 
de mim mesma e capaz de ser uma professora melhor para quem 
comigo trilha os caminhos da educação.  

Oxalá todos nós consigamos nos lembrar de que nos 
educamos todos ao mesmo tempo, mediados pelo mundo, como 
dizia Paulo Freire. Oxalá possamos nos lembrar de que educamos 
pelo que somos, mais do que pelo que falamos, escrevemos, 
publicamos. Oxalá seja possível ampliar os muros das salas de aula, 
mesmo das universidades, para o encontro com a sociedade, para as 
rodas de conversa, as praças, para o encontro com o outro – um 

encontro que pode sim ser transformador. 
Encerro minha narrativa agradecendo ao Professor 

Dagoberto e aos mestres e mestras que tem diariamente me 
inspirado, me confrontado, e me permitido uma (re) construção 
permanente de mim mesma todos os dias.  
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Bioepistemolologia do NTU: 
meu(s) diálogo(s) com Dagoberto José Fonseca 

 
Bas´Ilele Malomalo1 

 
 

Palavras para o encantamento... 
 
Macumba como parte da epistemologia das africanidades. 

A macumba é uma palavra que faz parte das africanidades e nesse 
trabalho uso este último termo como sinônimo da cultura negra, 
culturas produzidas pelos africanos e seus descendentes ao longo 

da história. Como muitas palavras africanas foi enfeitiçada 
negativamente pelo pensamento único eurocêntrico, por isso, os 
negros lutam para libertá-la do “feitiço do mal” do preconceito e 

do racismo para retribuí-la ao seu verdadeiro significado, a sua 
força mágica do “feitiço do bem”. (MALOMALO, 2016, p. 134). 

 

Esse texto dá continuidade ao meu projeto de construção de 

uma epistemologia africana a partir da cultura negra. De fato, a 

                                                      
1  Possui graduação em Filosofia pelo Philosophicum Saint-Fraçois Xavier (Mbuji-Mayi/RDCongo, 

1994), em Teologia pelo Instituto Teológico de São Paulo (ITESP/Brasil, 2002), mestre em Ciência da 
Religião pela Universidade Metodista de São Paulo (UMESP/Brasil, 2006), doutorado em Sociologia 

pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquista (UNESP/Brasil, 2010), é professor Adjunto I da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), coordenador do 

Grupo de pesquisa África contemporânea nas relações Globais, pesquisador do Centro dos Estudos 
das Culturas e Línguas Africanas e da Diáspora Negra (CLADIN-UNESP), do Harriet Tubman Institute 

for Research on the Global Migrations of African Peoples (York University, Toronto) e fundador e 

membro da direção executiva do Instituto do Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil 
(IDDAB). Contato: escolaafricana@gmail.com 

mailto:escolaafricana@gmail.com
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verdade é que não há nenhum trabalho intelectual sem um 
fundamento epistemológico. A diferença é que este pode ser 

assumido de forma implícita ou explícita. 
Esses meus trabalhos, ou uma parte deles, trataram da 

epistemologia como um empreendimento explícito: “Saberes negros 
a serviço de uma educação protagonista da diversidade” 

(MALOMALO, 2010a, p. 85-100); Repensar o multiculturalismo e o 
desenvolvimento no Brasil: políticas públicas de ações afirmativas 
para a população negra (1995-2009) (MALOMALO, 2010b, 2017a, 
2017b), “Macumba, macumbização e desmacumbização” 
(MALOMALO, 2016c),  o “Retrato dos brancos/as antirracistas feito 
do ponto de vista de uma educação macumbista” (MALOMALO, 
2017c) e o último “Estudos Africana ou Novos Estudos Africanos: 

Um campo em processo de consolidação desde a diáspora africana 
no Brasil” (MALOMALO, 2017d) 

Nesse processo de construção de uma epistemologia afro-
diaspórica acumulei alguns aprendizados relativos a alguns 
princípios teóricos e metodológicos que devem, no mínimo, 
sustentar qualquer epistemologia; e que pretendo usar nesse 
trabalho. O primeiro princípio é a subversão, feita com toda 
responsabilidade, das regras das epistemologias tradicionais 
referente ao estilo, à linguagem, à estrutura, à escolha de tipo de 
materiais, tipos de procedimentos da análise e interpretação, e 
dos/as teóricos/as na realização de um trabalho científico. 

Deste primeiro princípio, ocorrem outros, todavia me limitarei 

em apontar somente alguns por me encontra na seção “palavras para 
o encantamento”, que as regras comuns de redação científica 
denominam de “introdução”. “Palavras para o encantamento” porque 
parto do princípio de que a produção científica é como se fosse a 

realização de uma sessão de macumba, um ebó. De fato, a macumba 
é uma prática social, uma arte, decerto, com alguns de seus princípios 
que a diferenciam de outras práticas sociais como a macumba 
enquanto religião; ou um batuque enquanto dança, arte, ou religião 
mesmo. Portanto, estou reiterando que a macumba produzida por 
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mim está dentro do campo das Ciências Sociais. O que não impede o 
seu diálogo com outros campos da cultura negra. Aliás, estes a 

enriquecem-na estética e políticamente. 
Do ponto de vista teórico-metodológico, tenho afirmado que 

a epistemologia da macumba pertence às epistemologias negras do 
Sul global subalterno. O seu ponto de partida é a cultura negra, 

produzida na África e nas diásporas negras, isto é, formadas por 
africanos/as e pelos/as seus/suas descendentes fora do continente-
mãe. Reconheço que do ponto de vista do pan-africanismo radical, 
como o de Assante (2009), essa divisão perde todo seu sentido, mas 
prefiro por enquanto manter essas diferenças por questões 
analíticas e não necessariamente políticas.  

Na minha tese de doutorado, tinha sugerido o termo 

“bioepistemologia” para sinalizar algo de interessante no processo 
de produção dos saberes negros: eles partem “da vida”, “pela vida” 
e “para a vida”, por opção ético-política, de populações negras. O que 
não dispensam a emancipação da humanidade (MALOMALO, 
2010b). 

Partir “da vida”, “mediante a vida” e “para a vida” significa 
partir da realidade concreta, no nosso caso é a cultura negra; as 
realidades das populações negras que justificam nossas opções 
teóricas, metodológicas, estéticas, éticas e políticas. E esses 
elementos que estruturam a epistemologia da macumba 
(MALOMALO, 2016c). 

A perspectiva teórica, metodológica e temática da 

epistemologia da macumba pauta-se no reconhecimento da 
diversidade. Por isso teórica, metodológica e politicamente é um 
projeto intercultural e interdisciplinar. Dessa forma, se de um lado 
a hermenêutica diatópica de Boaventura de Souza Santos (2003a, 

2003b) dá-lhe suporte, deve se reconhecer que a hermenêutica da 
Sociologia de campos de Pierre Bourdieu (2001, 2001), da teoria da 
complexidade de Edgar Morin (2011), da Filosofia processual do real 
multiforme na ótica do Biso (Nós cósmico) de Tshamalenga Ntumba 
(2014), da filosofia do Ubuntu de Ramose (1999, 2002, 2009) e da 
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hermenêutica da arte negro-africana de Mvenge (1974) fornecem-
na igualmente inspiração. 

Só para citar Boaventura de Souza Santos: 
 

A hermenêutica diatópica baseia-se na ideia de que os topoi de uma 
dada cultura, por mais fortes que sejam, são tão incompletos 
quanto à própria cultura a que pertencem. Tal incompletude não é 

visível a partir do interior dessa cultura, uma vez que a aspiração 
à totalidade induz a que se tome a parte pelo todo. O objetivo da 

hermenêutica diatópica não é, porém, atingir a completude – um 
objetivo inatingível – mas, pelo contrário, ampliar ao máximo a 
consciência de incompletude mútua por intermediário de um 

diálogo que se desenrola, por assim dizer, com um pé em uma 
cultura e outra em outro. Nisto consiste o seu caráter diatópico. 
(SANTOS, 2003b, p. 444). 

 

E Mveng: 
 

A hermenêutica, isto é, a arte de interpretar a linguagem estética 
negro-africana, deve então passar do deciframento dos signos para 
suas significações, do alfabeto e do vocabulário artísticos ao 

discurso estético. Os signos são cósmicos; sua significância é 
antropológica. A união do signo e do significado na experiência 
concreta da vida do homem, expressada pela arte, faz disso uma 

celebração litúrgica onde o homem humaniza a natureza e 
inaugura o triunfo da Vida sobre a Morte. (MVENG, 1974, p. 10; 

tradução nossa). 
 

Esse autor nos dá pistas para interpretarmos o real ou Ntu, 

na sua unidade complementar do Cósmico-Divino-Humano, como 
veremos adiante. Por isso, esse trabalho leva o título de 
“Bioepistemologia do Ntu”. Este é, parafraseando Ntumba (2014), o 
real processual multiforme, o Nós-Biso, que interpreto como a 

totalidade cósmica do Universo-Natureza, do Divino-Sagrado-
Ancestral e do Humano. O real, para aquele autor, não é substância, 
senão energia em permanente movimento. E é o que a filosofia 
ancestral chama de Ntu, Axé, isto é, a energia que move todas as 
entidades que compõem o Cosmos, o Real-total. 



Bas´Ilele Malomalo | 73 
 

Os temas e objetos de pesquisa sobre os quais foram aplicados 
a teoria da macumba até agora variam conforme a necessidade de 

cada projeto de investigação. No texto, “Saberes negros a serviço de 
uma educação protagonista da diversidade” (MALOMALO, 2010a), 
por exemplo, as organizações negras de produção de saberes e 
cultura: o Centro Atabaque – Cultura negra e Teologia, NUPE – 

Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão2 de e Quilombhoje 
Literatura 3  serviram-me como objetos de teorização; em 
“Macumba, macumbização e desmacumbização” (MALOMALO, 
2016, p. 132-160), o poema de Solano Trindade (2007), “macumba” 
auxiliou minhas reflexões; e no último, já citado: “Retrato dos 
brancos/as antirracistas feito do ponto de vista de uma educação 
macumbista” (MALOMALO, 2017c), realizei uma pesquisa 

bibliográfica para refletir sobre o desenvolvimento de uma 
identidade branca antirracista. 

O presente texto tem por objeto duas biografias, a minha 
experiência de vida, na qualidade de acadêmico e ativista do 
movimento negro e dos/as imigrantes africanos/as no Brasil, junto 
com ‘partes’ da biografia do professor Dagoberto José Fonseca, 
conhecido carinhosamente como “Dago”; e que chamarei aqui de 
Dagoberto (mais uma proposta de subversão). O seu ponto comum 
com outros trabalhos é que parte de nossas vidas. Por isso, o escrevo 
numa perspectiva da microhistória, isto é, o empreendimento da 
História (ARÓSTEGUI, 2006, p. 213-216; GINZBURG, 2011, p. 342-
358) e da Sociologia (ELIAS, 1995) que trabalha com biografias de 

indivíduos sem desconectá-los da macro-história e macro-estrutura 
social. Preocupo-me com o vivido, nossas experiências de negros/as 
na diáspora. 

O seu objetivo é continuar a trabalhar a proposta da 

epistemologia da macumba a partir dessa experiência vital. Com 

                                                      
2  Disponível em: http://www.faac.unesp.br/#!/departamentos/comunicacao-social/projetos-de-
extensao/nupe/. Acessado em 01 março 2017. De fato, exerce a mesma função do que outros Núcleos 
de Estudos Afro-Brasileiros (NEABs) das Instituições do Ensino Superior do país. 

3 Disponível em: http://www.quilombhoje.com.br/. Acessado em 01 março 2017. 

http://www.faac.unesp.br/#!/departamentos/comunicacao-social/projetos-de-extensao/nupe/
http://www.faac.unesp.br/#!/departamentos/comunicacao-social/projetos-de-extensao/nupe/
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isso, estaria contribuindo consequentemente no objetivo deste livro: 
homenagear o grande muntu, ser humano, cientista social e ativista 

Dagoberto. Essa é a forma justa que achei. 
Do ponto de vista estilo e metodologia, este texto assentado 

igualmente na rebeldia. Por uma questão de liberdade, prefere um 
estilo poético e da oralidade. Deste ponto de vista, a estrutura é um 

pouco diferente das normas científicas comuns, por exemplo, o 
autor preferiu abrir cada seção com uma frase, o chamado epigrafe, 
sem a necessidade de comentá-la. Pois, é uma forma de envolver o/a 
leitor/a. O que não significa que foi feito sem propósito; ou por 
negligência. Foram separadas, cuidadosamente, como provas 
(GINZBURG, 2011), ou de preferência do ponto de vista de Jacques 
Le Goff (2012), como materiais de memórias, que, para ele, “podem 

se apresentar sob duas formas principais: os monumentos, herança 
do passado, e os documentos, escolha do historiador” (LE GOFF, p. 
510; grifo do autor). Os documentos são usados nesse trabalho como 
fontes para a realização de um empreendimento macrossociológico; 
e não historiográfico. Além disso, as epígrafes colocadas funcionam 
como dispositivos didáticos que chamo de instância de saborear o 
belo das culturas negras ou a estética-política da arte negra. Ou seja, 
a macumbização em marcha (MALOMALO, 2016c).  

Para trabalhar com nossas experiências de vida, elegi a 
microhistória como forma correta de organizar minhas narrativas. 
Recorro, para tanto, à categoria de memória individual e coletiva 
para fazer isso. Usei simultaneamente das fontes documentais e 

bibliográficas para levar a cabo este trabalho. 
Em Amkoullele, o menino Fula, falando da memória africana, 

o mestre Amadou Hampâté Bâ faz observar o seguinte: 
 

Muitos amigos que leram o manuscrito mostraram-se surpresos. 
Como é que a memória de um homem de mais de oitenta anos é 

capaz de reconstruir tantas coisas e, principalmente, com tal 
minúcia de detalhes? É a memória das pessoas de minha geração, 
sobretudo a dos povos de tradição oral, que não poderiam apoiar-se 

na escrita, é de uma fidelidade e de uma precisão prodigiosa. Desde 
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a infância, éramos treinados a observar, olhar e escutar com tanta 

atenção, que todo acontecimento se inscrevia em nossa memória 
como uma cera virgem. Tudo lá estava nos menores detalhes: o 
cenário, as palavras, os personagens e até suas roupas. Quando 

descrevo o traje do primeiro comandante de circunscrição francês, 
eu vejo em uma espécie de tela de cinema interior e basta contar o 
que  vejo. Para  descrever  uma  cena,  só preciso  revivê-la. E se uma 

história me foi contada por alguém, minha memória não registrou 
somente seu conteúdo, mas toda cena – a atitude do narrador, sua 

roupa, seus gestos, sua mímica e os ruídos do ambiente, como os 
sons da guitarra que o griot Diêli Maadi tocava enquanto WANGRIN 
me contava sua vida, e que ainda escuto agora... (2003, p. 13). 

 

A questão que Bâ levanta é que o/a narrador/a africano/a, ao 
contar os acontecimentos históricos pela força da palavra, faz com 

que a história, toda história dos homens e das mulheres se torne 
história viva (BÂ, 2003, 2010; HAMA, 2010; KI-ZERBO, 2010). E é a 
história de autor deste texto com Dagoberto, e por isso é uma 
microhistória, que se pretende narrar nas páginas a seguir; 
servindo-se dela como matéria prima para se pensar uma 
epistemologia da macumba a partir de corpos negros em 
movimento na academia e na sociedade. De outro lado, perceber-se-
á, por se tratar de uma memória que percorreu dezesseis anos – 
contabilizando desde que conheci Dagoberto em 2003; e como o 

autor não esperava transformá-la num texto escrito, comporta 
algumas falhas. Pois, há acontecimento que narro nesse texto que 
não lembro exatamente de todos os seus detalhes. Aqui estou me 

referenciando de igual modo no texto já citado de Le Goff: “Ainda é 
mais evidente que as perturbações da memória, que, ao lado da 
amnésia, se podem manifestar também no nível de linguagem na 
afasia, devem, em numerosos casos, esclarecer-se também à luz de 
ciências sociais” (2012, p. 407). 

A memória coletiva, que parte da experiência de vida de 
Malomalo e Dagoberto, é acionada como parte do dispositivo 
analítico-interpretativo deste texto. Valorizo, aqui, as epistemologias 
africanas na elaboração da narrativa sociológico-histórica que lhe dá 
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sentido. Parafraseando Manthian Diawara 4 , citado por Maria 
Antonieta Antonacci (2015, p. 349), em Memórias encoradas em 

corpos negros, afirmo que é comum os/as cientistas africanos/as das 
Humanidades, ao fazer a ciência usarem o “estilo griótico”, 
recorrendo, geralmente, às formas de narrativas orais das tradições 
de seus ancestrais, construindo, assim, um discurso científico com 

um estilo próprio que valoriza, por exemplo, os gestos estilizados, e 
principalmente, utilizando as palavras/discursos como armas que 
podem matar ou libertar. Trilhar esse caminho, para mim, é rebelar-
se poética e cientificamente. 

A experiência, a memória individual do autor deste texto, para 
assegurar a sua objetividade, retomando a expressão de Bourdieu 
(2001, 2002), foi submetida à crítica radical, isto é, confrontada com 

outras memórias provenientes de fontes documentais (textos de 
jornais, panfletos de alguns eventos, matérias da internet) e com 
fontes bibliográficas que dão suporte à construção da sua coesão 
interna. A bibliografia selecionada é especializada na temática da 
Diáspora Africana contemporânea e das relações raciais no Brasil. 
Recorri às publicações do autor deste texto e do Dagoberto para 
sustentar algumas narrativas existenciais como as fontes teóricas, 
apontando sua relação com a epistemologia de macumba que tem 
uma relação visceral com a epistemologia do ntu e a bioepistemologia. 

A crítica radical das fontes é chamada por Le Goff de “crítica 
dos documentos” que exige um direcionamento do/a historiador/a 
no sentido a diferenciar os documentos dos monumentos. Estes 

últimos são vistos por ele como heranças do passado que tendem a 
ser conservados pelos grupos sociais que detêm o poder. Já os 
documentos que são matérias separadas pelo/a historiador/a para a 
realização do seu trabalho. Só que o medievalista francês nos alerta 

sobre a possibilidade de conversão de um documento em 
monumento, ou vice-versa. A dica metodológica que ele oferece é 
                                                      
4 Nascido em Bamako (Mali) em 1953, é cineasta, professor de Literatura Comparada e de Cinema, 

diretor dos Estudos Africanos e do Instituto Afro-Americano da Universidade de Nova York (Estados 
Unidos).  
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esse: “É preciso começar por desmontar, demolir esta montagem, 
desestruturar esta construção e analisar as condições de produção 

dos documentos-monumentos” (LE GOFF, 2012, p. 522).  
Em Bourdieu (2001) a desconstrução do campo de 

investigação passa pela sócio-análise do sujeito objetivante (o/a 
pesquisador) e pela objetivação dos instrumentos teóricos e 

documentais da pesquisa. Trata-se de aplicar o seu método genético-
estrutural, que é uma versão sofisticada da análise histórico-
sociológica, que comporta dois passos: a análise histórica (história 
social) do campo de investigação e a análise sociológica: análise dos 
agentes que produz o campo investigado e que este dialeticamente 
reproduz. Ou seja, o/a sociólogo, nessa perspectiva, deve se ocupar 
com a análise do processo de produção das relações de forças que 

ele/ela apreende através de documentos que formam as memórias 
coletivas que alimentam as identidades individuais e coletivas 
(MALOMALO, 2010b).  

O texto está estruturado em quatro seção. Uma introdução, 
que chamei de “Palavras para o encantamento” em que me atento a 
explicar o contexto deste livro e os procedimentos metodológicos 
adotados. Seguida de três seções que analisam seus objetivos 
lidando com essas metáforas: a epistemologia do Exu ou da 
encruzilhada; a epistemologia combativa ou do Ogum; e a 
epistemologia da macumba: o conhecimento, o belo-afeto-ético e o 
político. Por fim, elabora-se as considerações finais com este título 
rebelde: “Palavras do recomeço...”. 

 
Bioepistemologia e epistemologia do Ntu: encontro de 
memórias de dois bantu 

 

Mooyo 
 

I – O universo visível e invisível 
1.O universo visível é a camada externa e concreta de um universo 
invisível e vivo constituído por forças e perpetuo movimento. No 

interior desta vasta unidade cósmica, tudo está ligado, tudo é 
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solidário. É o comportamento do ser humano em relação a si mesmo 

e ao mundo que o cerca é objeto de regras exatamente precisas./ 2. 
A violação dessas regras pode romper o equilíbrio das forças do 
Universo. E esse desequilíbrio vai se manifestar por meio de diversos 

tipos de distúrbios./ 3. A restauração do equilíbrio só se dará 
mediante a conveniente e correta manipulação das forças. Somente 
assim, será possível restabelecer a harmonia, da qual o ser humano 

é guardião, por designação do Ser Supremo. Assim disseram 
Hampate Bâ e outros sábios africanos./ 4. No universo não existe 

“grande” nem “pequeno” e, sim, a harmonia entre as coisas de 
tamanhos diferentes./ 5. As relações de grandeza não têm nenhum 
sentido porque não acrescentam nem diminuem nada./ 6. O ser 

humano não é forte, porque, apesar de todas as suas máquinas, ele 
não pode impedir a terra de tremer e engolir milhares de seres 
humanos./7. O ser humano jamais poderá impedir o Sol de atingir 

a Terra e comê-la, se um leve desequilíbrio se produzir no espaço. 
Assim falou Aladji. (LOPES, Nei. 2005, p. 24). 

 

O livro de Nei Lopes (2005), Kitábu: o livro do saber e do 
espírito negro-africanos é uma porta de entrar para a compreensão 
dos saberes e da espiritualidade ancestrais africanos presentes no 
que denomino aqui epistemologia do Ntu ou, por extensão, Ubuntu. 
O “Mooyo”, em kikongo, uma das línguas bantas falada na República 
Democrática do Congo (RDCongo) e Angola, significa axé entre os 
iorubas de Nigéria. Outra palavra, presente na maioria das línguas 
bantu, é o “Ntu”. Todas as três palavras significam: “energia 
primordial e cósmica” (NTUMBA, 2014), “força vital” (JANH, 1970; 
RAMOSE, 2002; LOPES, 2005). 

É o Mooyo, o Axé, ou o Ntu que liga o mundo visível ao mundo 
invisível. Essa ligação é que cria a harmonia cósmica. O 
desenvolvimento sustentável defendido pelo paradigma alternativo 
de Malomalo (2010b, 2014b) tem a ver com a construção de uma 

sociedade que é assente no equilíbrio do ser humano com as 
divindades e ancestrais e com o cosmos e a natureza. O ser humano, 
enquanto mu-ntu, ser-carregador da força vital que o conecta com 
os outros seres é o responsável para zelar para que esse equilíbrio 
se torne um acontecimento histórico.  
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Nesse sentido é que o ubuntu aparece como a ética do cuidado 
para com o outro no sentido que lhe imprime Boff (1999) e 

Malomalo (2014b). Não somente porque o ser humano está ligado a 
esse outro-divino-ancestral ou outro-cosmos-natureza, mas porque 
todo ser é a emanação do ser original, o Ntu, e todos outros seres 
que são suas manifestações particulares. Em outras palavras, o ser 

humano carrega uma parcela de um outro-humano, de um outro-
divino-ancestral e de um outro-cosmos-natureza dentro de si 
(OBENGA, 1980, 2005; NTUMBA, 1997, 2014). 

Para Ramose, filosoficamente, é melhor abordar o termo 
ubuntu como uma palavra com hífen, a saber, ubu-ntu.  

 
Ubuntu é, na verdade, duas palavras em uma. Consiste no prefixo 
ubu- e a raiz -ntu. Ubu - evoca a ideia geral de ser-sendo. É o ser-

sendo encoberto antes de se manifestar na forma concreta ou 
modo da ex-istência de uma entidade particular. Ubu - como ser-

sendo encoberto está sempre orientado em direção ao 
descobrimento, isto é, manifestação concreta, contínua e 
incessante por meio de formas particulares e modos de ser. Neste 

sentido, ubu - está sempre orientado em direção a -ntu. No nível 
ontológico, não há separação estrita e literal ou divisão entre ubu- 
e -ntu. Ubu- e -ntu não são duas realidades radicalmente separadas 

e irreconciliavelmente opostas. Ao contrário, são mutuamente 
fundantes no sentido de que são dois aspectos do ser-sendo como 

un-idade e total-idade indivisível. Portanto, ubu-ntu é a categoria 
fundamental ontológica e epistemológica do pensamento africano 
dos falantes da língua bantu. É a indivisível un-idade e total-idade 

da ontologia e epistemologia. Ubu- como entendimento 
generalizado do ser-sendo pode ser visto como distintamente 
ontológico. Já -ntu enquanto o ponto nodal em que o ser-sendo 

assume a forma concreta ou o modo de ser no processo de 
descobrimento contínuo pode ser visto como distintamente 

epistemológico. (RAMOSE, 2002, p. 2). 
 

A palavra ubuntu é proveniente das línguas bantas da África 
austral (Xona e Zulu), porém, como afirmado anteriormente, a 
filosofia que a sustentam está presente em todo continente. Pois, foi 
neste imenso continente que se iniciaram as primeiras experiências 
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coletivas de vidas assentes no Ubuntu, o ser-sendo; ou 
parafraseando, o teórico da filosofia da bisoidade (do Nós-cósmico 

ou real processual multiforme), Tshiamalenga Ntumba (2014), o 
ser-relacional, está sempre ontologicamente ligado com outros 
bantu (plural de seres humanos, portanto, a comunidade dos 
humanos), com o divino e a ancestralidade (a comunidade dos 

ancestrais ou do divino) e com o cosmos e a natureza (a comunidade 
do universo). Ditos em outras palavras, todo ser é sempre um ser-
sendo, isto é, aberto ao outro, em moviment-ação para com o outro 
ser-sendo senão deixar de ser o ser-sendo.  

Ramose (2002) identifica isso como o “processo de 
descobrimento contínuo” do ser-sendo, que Ntumba (2014) nomeia 
de “processo multiforme do real” e com isso posa as bases da 

“Filosofia do Nós processual”, isto é, uma representação da 
complementaridade radical de todos os seres-sendo que compõem a 
vida, o real: os bantu e os ancestrais (divindades inclusas aqui) e o 
universo (inclusos aqui formas de vidas sobre, intra e supra-
terrestres). Nesse sentido, a moviment-ação cuidadosa de seres é 
que gera a harmonia, a felicidade, a paz de forma plena. Isso que 
Malomalo (2010b) identifica como o desenvolvimento sustentável 
numa perspectiva sistêmica e emancipatória de autores como 
Favreau e Frechette, Gedron, Grennier, Maldague e Lévesque. Nesse 
sentido, Ubuntu ou Bisoidade como projeto de sociedade (fazendo já 
a substituição do termo desenvolvimento) implica uma concepção 
da complementaridade radical entre o desenvolvimento econômico, 

social, político, cultural, ético, espiritual e ambiental como os 
concebiam os povos ancestrais (OBENGA, 2014) e os intelectuais 
subalternos da crítica emancipatória (BOFF, 1999; NTUMBA, 2014; 
MAMANI, 2015, MALOMALO, 2014b)5. 

                                                      
5 Desde 2016 faço parte do Grupo focal do Setor do Desenvolvimento sustentável da ONU: “Harmony 

With Nature”, a minha contribuição na perspectiva de Ubuntu/Bisoidade encontra-se aqui: 2016 
Virtual Dialogue on Harmony with Nature – Theme Earth Jurisprudence: Disponível em: 

http://www.harmonywithnatureun.org/knowledgenetwork/dialogue-inputs/. Acessado em março 

de 2017; e o relatório dos experts aqui: Disponível em: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/266. Acessado em março 2017. 
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Identificamos o ubuntu ancestral como uma cosmologia 
ancestral ou filosofia da sabedoria ancestral produzida na África pré-

colonial para diferenciá-la de filosofias africanas contemporâneas 
que a reivindicam como a sua base inspiradora. Nesse sentido, 
considera-se a filosofia de bisoidade de Ntumba (20014), a filosofia 
de ubuntu de Ramose (1999) e a filosofia de sagacidade de Odera 

Oruka 6  como as formas de interpretações africanas eticamente 
comprometidas com o projeto de sociedade projetado pelos sábios 
ancestrais. 

Cunhei, em 2010, na minha tese de doutorado, o termo 
bioepistemologia para traduzir algumas coisas que acontecem e 
devem acontecer dentro e no processo de produção do 
conhecimento. A palavra nos remete aos princípios de elaboração de 

conhecimento a partir da vida, pela vida e para a vida. Tratam-se de 
princípios epistemológicos, estéticos, éticos e políticos que servem 
para a validação de qualquer saber que se quer autêntico. 

Dentro deste contexto é que esse texto parte da minha 
experiência de vida com o professor Dagoberto José Fonseca; e o 
trato como uma “microhistória” nas mãos de alguém que mexe com 
a Filosofia e Sociologia da macumba (MALOMALO, 2016). Portanto, 
não se trata só de explorar as biografias de dois bantu, seres 
humanos, um negro congolês e um negro brasileiro que iniciou em 
2003. Mas sim, de uma microhistória ligada a macrohistória. Ou 
seja, tratam-se de duas histórias individuais ligadas a 
macroestrutura social. Portanto, nossas vidas trazem nossas 

histórias, memórias individuais e coletivas. E foi a luta pela 
recomposição dessa dupla memória que possibilitou o meu encontro 
com Dagoberto José Fonseca. Conheci-o, no “III Consulta Ecumênica 
- Teologia Afroamericana e Caribenha: Avanços, Desafios e 

Perspectivas” do Centro Atabaque de Cultura Negra e Teologia, 

                                                      
6 GOMES, Isabel Maria Jorge. Odera Oruka: o sábio e o filósofo. Trabalho realizado na disciplina da 

professora Maria Menezes, Conhecimento, Sustentabilidade e Justiça cognitiva. Curso de Pós-

Colonialismo e Cidadania global. Disponível em: http://alice.ces.uc.pt/en/wp-
content/uploads/2014/03/Odera-Oruka-Isabel.pdf. Acessado em 01 março 2017. 

http://alice.ces.uc.pt/en/wp-content/uploads/2014/03/Odera-Oruka-Isabel.pdf
http://alice.ces.uc.pt/en/wp-content/uploads/2014/03/Odera-Oruka-Isabel.pdf
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entre 20 a 24 de outubro de 2003, quando durante o intervalo, 
aproximou-me mim, num tom de uma boa brincadeira me disse: 

“Bas´Ilele, vocês africanos nos devem”. E eu retruquei: “devemos o 
quê?”. “Devem nos pagar a dívida, pois nos venderam!”.  

Confesso que naquela época não tinha todo conhecimento que 
tenho hoje sobre os problemas tão complexos que afetam a 

população negra brasileira. Ao escrever esse texto, lembrei que entre 
2000 a 2003, estávamos debatendo sobre as políticas de reparações, 
cotas e ações afirmativas e estávamos saindo da Conferência de 
Durban7. O Centro Atabaque nos tinha reunido para refletir e pensar 
junto sobre a memória coletiva do tráfico, da escravidão e do pós-
abolição8. Dagoberto é exatamente um dos intelectuais e ativistas 
negros paulista que tinha iniciado essa discussão sobre reparações 

(FONSECA, 1998). Numa das conversas que tive com ele, contou-me 
da estratégia montada pela juventude negra paulistana para tornar 
público esse assunto que pareceria affaire privée do e no movimento 
negro. A história é que Dagoberto tem alguns amigos/as que foram 
comer num restaurante conceituado da capital paulista e no final 
não quiseram pagar a conta, alegando que o Brasil tinha uma dívida 
para com a população negra. O que essa juventude queria era 
chamar a atenção da opinião pública (MALOMALO, 2017b). Quando 

                                                      
7 Conferência Mundial contra Racismo, Discriminação racial, Xenofobia e 2001, ocorrido na Cidade de 
Durban, África do Sul, nos dias 31 de agosto a 08 de setembro de 2001: Disponível em: 

http://www.un.org/en/durbanreview2009/background.shtml; 

http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/biblioteca/publicacoes/onu/410-declaracao-de-durban. 

Acessado em: 02 marços 2017. 

8 Esses temas já foram abordados em nível internacional pela UNESCO: Projeto Rota do Escravo e Dia 
Internacional de Lembrança do Tráfico de Escravos e sua Abolição: Disponível em: 

http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/slave-route/. Acessado em: 02 

marços 2017; a Conferencia de Durban e Pós Durban, em 2009: Disponível em: 
http://www.un.org/en/durbanreview2009/index.shtml. Acessado em: 02 marços 2017; e 

recentemente voltou a ser pauta da Unesco através da Década internacional de afrodescendente: 

Disponível em: http://decada-afro-onu.org/. Acessado em: 02 marços 2017; e no Brasil através da 

Comissão da Verdade sobre a Escravidão: Disponível em: http://www.geledes.org.br/comissao-da-
verdade-sobre-a-escravidao-negra-no-brasil-relatorio-parcial-inedito-mostrara-necessidade-de-

reparacoes-urgentes-a-populacao-negra/#gs.hUqLQI8. Acessado em: 02 marços 2017. Como se pode 

perceber vários interesses sobre as formas estéticas, políticas, epistemológicas, éticas se chocam 
disputando a legitimidade de narrativa legitimas sobre as memórias legitimas. 

http://www.un.org/en/durbanreview2009/background.shtml
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o gerente do restaurante chamou a polícia, a mídia estava presente 
e eles fizeram suas declarações públicas atingindo à opinião pública. 

O professor Dagoberto, ao se dirigir a mim, estava mexendo 
com uma memória quente. Um tabu! A responsabilidade da parcela 
da elite e não elite africana nos negócios da captura, tráfico e 
escravização do seu próprio povo. O professor sabia disso mais do 

que eu. Na RDCongo não tinha aprendido a fundo sobre essas coisas. 
Tudo o que aprendia era que os europeus chegavam lá e nos 
caçavam, praticavam razias. Essa narrativa é somente uma parte de 
história9. 

De fato, antes de conhecer Dagoberto, entre 1998 e 2003, 
assessorava muitas organizações sociais negras, da Sociedade civil e 
das Igrejas católica e protestante sobre a história e cultura africana; 

e logo no meio aos debates me via interpelado a indagar sobre a 
história e cultura afro-brasileira, a história do pós-abolição, portanto 
a discutir sobre o racismo, e encontrava-me na obrigação de ler.  

Desde então o movimento negro vinha sendo uma verdadeira 
escola para mim. Não só isso. Na minha faculdade de Teologia, onde 
fiz a segunda graduação (1998-2002), tive professores/as e colegas 
negros/as ligados à militância: Padre Antônio Aparecido (Toninho), 
Sonia Querino, Maristel Lopes, dentre outros. O material, o debate, as 
reflexões não faltavam. No convento dos Missionários da Consolata, 
onde passei meus quatro anos de vida de seminarista, tínhamos uma 
pequena biblioteca ou ainda frequentava as bibliotecas do Instituto do 
Negro Padre Batista ou do Centro Atabaque. 

Aquelas pessoas e lugares da minha formação sobre a memória 
coletiva negra me possibilitaram, recorrendo à História, dar essa 
resposta em forma de perguntas ao ilustre professor Dagoberto: 
“Como é que nós devemos pagar vocês; e você conhece Félix de Souza, 

o Xaxá?!”. Hoje em dia, trago no meu discurso até os “negros capitães 
do mato” para me defender das acusações descrita acima. 

                                                      
9 Recomendo esse trabalho que, do meu ponto de vista, faz uma leitura justa: MOORE, C. Racismo e 
sociedade: novas bases epistemológicas para entender o racismo. Belo Horizonte: Mazza, 2007. 
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O que estava acontecendo entre o Dagoberto e eu, era um 
confronto de memórias individuais e coletivas. Olhando o passado 

hoje com serenidade, aquela brincadeira-provocação, - e Dagoberto 
José Fonseca gosta de provocar - trouxe coisas boas para nossas 
vidas, a nossa comunidade e a sociedade brasileira. Pois, nossas 
vidas de negros diaspóricos estavam entrecruzadas. 

 
Epistemologia do Exu ou da encruzilhada 

 
Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas 
Um dia Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada/por 

onde passavam os que vinham à sua casa/.../Durante dezesseis 
anos ficou ajudando o velho orixá./.../Exu aprendeu tudo./.../Exu 
trabalhava demais e fez ali a sua casa./Exu ficou rico e 

poderoso./Ninguém pode mais passar pela encruzilhada/para 
passar tinha que pagar alguma coisa a Exu. (PRANDI, 2001, p. 40). 

 

Ainda sobre o Exu, no seu livro Mitologia dos orixás, 
Reginaldo Prandi informa: 

 
Exu é o orixá sempre presente, pois o culto de cada um dos demais 

orixás depende de seu papel de mensageiro. Sem ele orixás e 
humanos não podem se comunicar. Também chamado de Legba, 
Bará e Eleguá, sem sua participação não existe movimento ou 

reprodução, nem trocas mercantis, nem fecundação biológica. Na 
época dos primeiros missionários cristãos com os iorubas na 

África, Exu foi grosseiramente identificado pelos europeus como o 
diabo e ele carrega esse fardo até os dias de hoje. 
 

O que é sabido, é que o Exu tem muitas características; e 
pretendo ficar, neste texto, no empreendimento da epistemologia da 
macumba com a do movimento, da comunicação que, como já 
vimos, constitui a energia ou movimento do ntu, o real. Ou seja, o 
ntu não se reduz ao Exu, ou vice versa. O ntu é o real total em que 
participa o Exu junto com outras entidades particulares para formar 
a totalidade do real-ntu. Este é nada menos do que a energia cósmica 
(NTUMBA, 2014). 
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Quando olho pelo passado, convenço-me que foram as 
energias do Exu, que habita em cada um de nós, que abriram nossos 

caminhos e nos fizeram cruzar. Dito, em outras palavras, o universo 
conspirou a nosso favor em 2003 no encontro do Atabaque. 
Sociologicamente falando, a mesma energia humana apareceu 
quando recebi o convite para integrar NUPE – Núcleo Negro da 

UNESP para Pesquisa e Extensão, que era coordenado na época pelo 
Dagoberto, para me tornar pesquisador associado. Aceitei o convite 
e comecei a frequentar as reuniões do Núcleo, ao mesmo tempo 
iniciei o meu mestrado em 2003 até 2005. Quando passei no 
doutorado em 2006 no Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara da UNESP, tornei-
me dessa forma membro efetivo. 

A partir deste momento é que comecei a conhecer o Dagoberto 
um pouco de perto. A minha grande descoberta é que se trata de um 
jovem negro brasileiro, como a maioria de sua geração, trabalhava 
para a construção de uma identidade afro-brasileira que, para alguns 
e algumas militantes do movimento negro, deveria dialogar com a 
identidade africana (D´ADESKY, 200; FONSECA, 2015). 

Numa noite em Araraquara, quando compartilhávamos uma 
refeição num restaurante, comendo picanha, nos contou muita coisa 
da sua vida. Relatou a sua infância na periferia, seus estudos na PUC, 
a sua participação como pesquisador participante dos Agentes de 
Pastoral Negros (APNs) e na fundação do Instituto do Negro10, o seu 
emprego como professor no ensino médio e a sua entrada na 

UNESP. É essa história e outras histórias narradas por ele que busco 
recompor aqui. Como já mencionei, o nosso caminho tinha se 
cruzado em 2003 no encontro do Atabaque. Desde aquele momento, 
nos vimos poucas vezes, até que convidei Dagoberto para participar 

da minha banca de exame de qualificação sobre o Instituto do Negro 
Padre Batista. A contribuição do professor Dagoberto foi excepcional 

                                                      
10 Que nos anos noventa após a morte do seu fundador padre Batista foi batizado Instituto do Negro 
Padre Batista. 
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pelo acúmulo de conhecimentos teóricos e práticos que ele detém no 
campo do meu estudo.  

Logo antes da defesa, fui ao encontro dele e do padre José Enes 
de Jesus, no corredor, descobri que ele tinha participado ativamente 
da fundação do Instituto do Negro, cuidando do Curso Pré-
vestibular e do Curso de Antropologia Aplicada que a referida 

organização social negra oferecia. Entretanto, ocorreu que em não 
sendo esses cursos o objeto central da minha pesquisa, senão o 
Departamento Jurídico, Psicológico e a Pastoral Afro do Instituto do 
Negro Padre Batista, acabei não prestando atenção ao nome do 
ilustre professor nos materiais que tive acesso. Nem nas fontes 
documentais com as quais trabalhei (jornais, panfletos) nem nas 
entrevistas, não pude perceber a sua presença. 

Trata-se do estilo do Dagoberto, o ser discreto e humilde. O 
fato de não puder mencionar o nome dele na minha dissertação não 
o perturbou. Comportou-se com elegância de sempre e suas 
indagações trouxeram muitas luzes para a minha pesquisa. Como já 
tinha finalizado a pesquisa, ao entregar a versão final, sinalizei em 
nota de roda pé na parte que tratava do Curso de Antropologia 
Aplicada que ele foi um dos seus articuladores e professor do curso 
que existia em consonância com o que existia na Universidade 
Salesiana de Quito (Equador). O padre Enes e outras pessoas me 
confirmaram, posteriormente, essa sua atuação. 

No final da minha defesa, recebi o convite de frequentar o 
NUPE como pesquisador associado e a motivação para me 

candidatar no doutorado na UNESP. Esse período que chamo da 
transformação da minha militância eclesial-afro-católica para 
militância acadêmica, e deve-se tudo isso ao Dagoberto. No NUPE 
pude viver de perto o princípio de ligação entre ensino, pesquisa e 

extensão que tanto se fala. Como se pode perceber é um dos 
princípios da bioepistemologia: fazer a ciência a partir e para a vida. 
Dagoberto era o nosso mestre querido e o NUPE era a nossa “Escola 
Africana Diaspórica”. É nesse lugar que amadureci como pessoa e 
intelectual antirracista. 
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Em 2006, fiz os processos seletivos para doutorado na 
UNICAMP, UFSCAR e na UNESP. Acabei me classificando entre os 

primeiros cinco candidatos. Só que havia um pequeno problema. Fiz 
todo processo seletivo sem avisar a Dagoberto, todo isso por não 
compreender como funcionava os processos seletivos nas 
universidades públicas brasileiras. Tinha enviado a minha 

documentação e me submeti ao processo sem nenhuma orientação, 
por exemplo, como me comportar perante a banca. 

O desconhecimento do habitus acadêmico desse processo 
seletivo fez com que escolhesse uma outra linha, que eu achava que 
contemplava a minha investigação, e acabei colocando a do 
Dagoberto como segunda opção. Foi um erro de um iniciante. 
Acontece que passei no processo seletivo e era órfão, pois os 

docentes da minha primeira opção declinaram em me orientar por 
não dominar a temática do multiculturalismo e desenvolvimento da 
população negra. Perante o impasse, Dagoberto foi consultado e 
entrou em contato comigo para saber o que tinha ocorrido. O 
problema é que todo aquele universo era estranho para mim. No 
meio à conversa, percebi que era a pessoa certa para me orientar e 
foi a melhor escolha da minha vida. 

Ao sair de São Paulo, a cada semana, para cursar disciplinas 
comecei a participar ativamente das atividades do NUPE, na 
qualidade de membro efetivo. Frequentei uma disciplina de 
Dagoberto como ouvinte; tomei parte dos Grupos de estudos; 
participei dos encontros organizados pelo NUPE e pelo Centro de 

Estudo de Línguas e Culturas Africanas e da Diáspora Negra 
(CLADIN)11. 

Dagoberto é aquele tipo de educador que trabalha com a 
pedagogia de que “se aprende a caminhar, caminhando”, que é outra 

vertente da bioepistemologia. Ele é um filho de Exu que não abre o 
caminho só para si, mas para as pessoas do seu convívio: seus e suas 

                                                      
11  Disponível em: http://www.fclar.unesp.br/#!/departamentos/antropologia-politica-e-
filosofia/cladin/. Acessado em: 02 marços 2017.  
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discípulos/as. A minha entrada da UNESP, e sendo eu como seu 
primeiro orientando no doutorado foi uma sorte. Isso me 

transformou. Ampliei meus conhecimentos sobre as africanidades 
brasileiras. 

Há ainda uma coisa a ser mencionada que explica a pedagogia 
do Exu em Dagoberto. Quando cheguei em Araraquara não conhecia 

ninguém. Os valores que cultivava junto com os/as seus/suas 
discípulos/as fizeram com que me sentisse desde o início acolhido: 
o Leandro Santos, Leandro Rosa (Pita), o Damião Candido me 
acolheram em suas “Repúblicas”. Isso se chama estender a 
solidariedade para quem precisava. Todas essas casas de estudantes 
eram inter-raciais. Essa é outra marca de Dagoberto: a prática de 
uma interculturalidade diferente de muitos/as militantes negros/as. 

Dagoberto é um filho do Exu. Aquele que faz ponte entre pessoas e 
culturas; praticante da macumba-do-bem, da emancipação. 

 
Epistemologia combativa ou de Ogum12 

 
Ogum faz ébo e se torna uma potência 

Um homem honesto e trabalhador/era perseguido/em por seus 
rivais/ em todos lugares por onde andava./Um dia mandaram-lhe 
fazer um ebó,/para conseguir realizar seus desejos/e vencer as 

dificuldades que lhe atrapalhavam a vida./Assim fez 

                                                      
12 Tomei Ogum, neste trabalho, como metáfora entre tantos outros orixás masculinos e femininos por 

se tratar de um primeiro ensaio, e pela pressa em escrever esse texto. Foi a primeira metáfora que me 

veio na cabeça. Porém, ao ler outros de seus mitos, percebi a necessidade de se introduzir o olhar 

feminista que esse trabalho é devedor. Dessa forma o primeiro registro que deixo aqui é de que todos 
os orixás masculinos e femininos representam de qualquer modo uma forma de resistência; segundo, 

os mitos de Ogum com conotação de masculinidade hegemônica, para a nossa visão de hoje, além de 

dever ser lidos a partir de seus contextos históricos, devem ser críticos e relidos numa perspectiva das 
teorias emancipatórias; terceiro, um olhar feminista aplicado aos mitos de orixás femininos e 

masculinos daria um tom diferente e inovador à epistemologia da macumba; em quarto lugar, 

recomendo dentre outros esses trabalhos: AMADIUME, Ifi. Reiventing Africa : Matriarchy, Religion 

and Culture. London : Zed Books, 1997; ADESINA (2012); WERNECK, Jurema; MENDONÇA, Maisa; 
WHITE, Evelyn C. O livro das mulheres negras: Nossos passos vêm de longe. Rio de Janeiro: 
Pallas/Crioula, 2000.  
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Ogum,/tornando-se uma temível potência/naquelas paragens da 

cidade de Irê. (PRANDI, 2001, p. 96). 
 

Em relação ao Ogum, Pierre Fatumbi Verger escreve o 
seguinte: 

 

Ogum, no Brasil, é conhecido como deus dos guerreiros. Perdeu 
sua posição de protetor dos agricultores, pois os escravos, nos 

séculos anteriores, não possuíam interesse pessoal na abundancia 
e na qualidade das colheitas e, sendo assim, não procuravam sua 
proteção neste domínio. Isso explica, igualmente, o pouco-caso que 

os iorubas, escravos no Brasil, deram ao Òrisà Oko, cujo culto 
continuou popular na África. Como Deus dos caçadores, Ogum foi 
substituído por Oxóssi, trazido à Bahia pelos africanos de Kêto, 

Ogum Alagbebê, Ogunjá, Ogum Majê, Ogum Omini, Ogum Warí. 
(2002, p. 94). 

 

A justificativa de Verger referente à substituição de Ogum por 
Oxóssi da parte dos/as africanos/as escravizados/as no Brasil não 
se sustenta. Tende a defender aquela visão idílica ou até 
desumanizante dos/as africanos/as dos séculos anteriores: “Perdeu 
sua posição de protetor dos agricultores, pois os escravos, nos 
séculos anteriores, não possuíam interesse pessoal na abundância e 
na qualidade das colheitas e, sendo assim, não procuravam sua 
proteção neste domínio” (Sic.). Cabe aqui trazer a crítica sobre a 
branquitude dos/as intelectuais progressistas formulada por 
Guerreiro Ramos (1995), Maria Aparecida Silva Bento (2002) e 

Lourenço Cardoso (2014). 
Para estes, alguns/algumas intelectuais brancos/as, apesar da 

sua boa vontade, por causa do peso da branquitude acabam 
retratando negros como objetos e não como sujeitos. 

Prandi (2001), do seu lado, tende a apresentar uma visão do 
Ogum e a sua relação com Oxóssi diferente de Verger:  

 
Ogum governa o ferro, a metalurgia, a guerra. É dono dos 
caminhos, da tecnologia e das oportunidades de realização pessoal. 

Foi, num tempo arcaico, o orixá da agricultura, da caça e da pesca, 
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atividades essenciais à vida dos antigos. Assim, ele é muito 

próximo de Oxóssi ou Odé e outros orixás caçadores, como Erinlé 
ou Ibualama, Logum Edé e Otim, que são donos da vegetação e da 
fauna, detendo a chave da sobrevivência do homem através do 

trabalho. Orixá Ocô divide com Ogum o patronato da agricultura, 
mas foi esquecido no Brasil, provavelmente porque aqui o 
candomblé se transformou numa religião urbana.  (PRANDI, 2001, 

p. 21).  
 

Para Prandi (2001), a urbanização explicaria o afastamento de 
Ogum da sua relação com o mundo rural e da agricultura; e, 
portanto, a sua relação com outros orixás que atuavam nesse 
universo; e não uma suposta falta de interesse pessoal na 
abundância e na qualidade das colheitas da parte dos/as 
africanos/as escravizados/as, como alegado por Verger. 

O “tempo arcaico” mitológico de Prandi precisa ser encarado 
na perspectiva de novas abordagens historiográfico-sociológicas que 
consideram os dois lados do Atlântico e considera o entrelaçamento 
entre o arcaico/tradicional com o moderno, o mítico e o histórico 
(HAMA; KIZERBO, 2010; BÂ, 2003; 2010; FONSECA, 2004, 2009b). 

Interessa-me, aqui, o lado guerreiro de Ogum e que precisa 
ser historicizado a partir do acúmulo de saberes produzidos pelos/as 
negros/as e seus/suas aliados/as de hoje. A força guerreira de 
Ogum, para nós, negros/as da diáspora, significa a cultura de 
resistência que se faz via astúcia com estratégias individuais e 
coletivas contra os/as opressores/as e o sistema colonial, racista e 

machista que implementaram. Ademais, a nossa luta compreende 
sim a busca de “oportunidades de realização pessoal” (PRANDI, 
2001) e coletiva; e, superando Verger (2001), na busca de interesse 
pessoal e coletiva na abundância e na qualidade das colheitas, de 

riquezas das quais sempre fomos produtores/as, entenda-se 
desenvolvimento sustentável. A academia além de ser o lugar de 
teorização de uma epistemologia da macumba na perspectiva de 
Ogum; e, igualmente, é um espaço da sua vivência. 
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Conversando com Francisco Sandro da S. Vieira, angolano, 
ex-orientando de graduação de Dagoberto, um dia, concordamos de 

que o ilustre professor faz diferença entre os/as negros/as 
brasileiros/as na sua maneira de se relacionar com os/as 
africanos/as. O tratamento respeitoso que tinha dado ao Sandro, a 
minha pessoa, a Dabana Namone, estudante guineense, e tem dado 

a outros/as africanos/as, é revelador do encontro profundo do negro 
brasileiro, que é Dagoberto, com a África e os/as africanos/as do seu 
convívio. Com Franklin Ferreira (2000), diria que ele é portador de 
uma “identidade negra integrada” consigo mesmo e para com as 
outras pessoas. É um muntu plenamente realizado. Tudo isso, é 
porque sabe articular suas várias identidades de militante e 
acadêmico; do filho de Exu, educador estrategista de cruzar os 

caminhos de pessoas e teorias; e do filho de Ogum, o sujeito negro, 
intelectual, pai e amigo, que faz o bom combate sem perder a 
ternura, a ética e a espiritualidade. 

Quero trazer essas memórias a partir de algumas ações 
idealizadas pelo Dagoberto e que nós participamos ativamente. Como 
já mencionei, ele é um praticante da ciência transformadora. Esse 
aspecto é apreendido em muitos projetos de extensão ou assessorias 
que ele tem liderado. Essas foram os motivos, por exemplo, que me 
levaram a publicar junto com os professores doutores Maricel Lopes 
Mena e Dagoberto Fonseca pelo Centro Atabaque o artigo intitulado 
“O continente africano: seu legado e suas histórias” 13 . O artigo 
discursa sobre a África pré-colonial e sobre a inserção dos negros na 

sociedade brasileira. Esse texto marcou uma das nossas primeiras 
parcerias no mundo da escrita acadêmica. 

A minha primeira participação nos projetos de intervenção 
social protagonizado pelo Dagoberto foi, em 2006, no “Projeto 

Quilombos Vivos”, no Estado de São Paulo14. As memórias em torno 

                                                      
13 In: SOUSA JUNIOR, Vilson Caetano de. (Org.). Nossas Raízes africanas. São Paulo: Atabaque, 2005, 
v., p. 53-84. 

14  PASSOS, Ana Helena Ithamar; VIEIRA, Sandro Francisco; ROSA, Leandro da Silva. Projeto 
Quilombos Vivos. São Paulo: ASSAOC, 2006. 
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dele nos revelam a capacidade de articulação interna e externa do 
nosso mestre. A sua capacidade de delegar. Esse projeto foi 

coordenado por Ana Helena Ithamar Passos e Francisco Sandro da S. 
Vieira; Leandro da Silva Rosa atuou como representante da 
Assessoria de Gêneros e Etnias da Secretaria de Estado da Cultura de 
São Paulo. A capacidade de articulação externa de Dagoberto dentro 

desse projeto como outros que abordaremos tem muito a ver com a 
maneira como ele lida com diferentes atores da sociedade: os da 
sociedade civil, do setor privado e do setor público. Ele sabe quando é 
preciso avançar nas negociações e quando é preciso recuar. 

O Projeto Quilombos Vivos me colocou em contato com a 
juventude quilombola do Vale de Ribeiro. Como relatei, desde 1998, 
sempre lidei com a juventude negra da periferia ensinando e 

debatendo sobre a história e cultura africana e afro-brasileira. Esta 
vez foi a minha primeira experiência de lidar com a população 
quilombola rural. Nos identificamo-nos em muitos aspectos quando 
tratava do meu módulo que era sobre a história e cultura africana: 
falar da infância, da experiência do viver nas aldeias entre os povos 
ndengese, a minha etnia, na RDCongo foi encantador (MALOMALO, 
2006). Da mesma forma, ouvir esses/as jovens falar de suas vidas e 
de suas famílias. O curso tornou-se mais rico quando visitamos 
algumas comunidades como Ivaporunduva: falar com as lideranças 
comunitárias, os/as mais velhos/as; ouvir histórias sobre a sua luta 
de resistir perante o poder do capital da Votorantim; de que maneira 
eles/elas se organizavam para manter o êxodo rural; e sobretudo ao 

escutar a experiência de uma jovem quilombola que frequentava a 
EDUCAFRO e tinha conseguido passar no vestibular me dava a 
esperança de que o nosso trabalho coletivo como intelectuais valiam 
a pena. Essa jovem, se não me falha a memória, estudava pedagogia 

e queria quando se formar, retornar na comunidade para reforçar a 
luta e que almejava um currículo que contemplasse a realidade do 
seu povo. 

Não sou a única pessoa a sair macumbizada: transformada 
dessa experiência de trabalho com a juventude quilombola. Isso 
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aconteceu igualmente com todos/as os monitores/as e os/as jovens 
que participaram nos cursos. Portanto, os projetos liderados pelos 

núcleos acadêmicos do professor Dagoberto tinham impactos nas 
identidades individuais e coletivas dos/das ainda negros/as e 
brancos/as que participavam deles. Dagoberto como o mais velho e 
antropólogo sabia quando os projetos sociais eram bem 

aproveitados e traziam benefícios para a população negra 
beneficiada e aos/às seus/suas estudantes. Ele insistia muito em 
transformar essas nossas experiências em materiais científicos e 
didáticos. Como produto final desse projeto publicou-se o livro, 
Projeto Quilombos Vivos (São Paulo: ASSAOC, 2006), dentro do 
qual se encontra esse meu artigo: “Estado, quilombos e cultura 
africana em São Paulo” (p. 51-58). 

Em 2006, graças ao NUPE, participei do “Projeto São Paulo 
Educando pela Diferença para Igualdade”15 que visava a capacitação 
de professores/as do Estado de São Paulo sobre os conteúdos 
didáticos da história e cultura africana e afro-brasileira conforme a 
Lei 10639/03 (Cf. MALOMALO, 2015b). Esse projeto tinha por 
proponente o NEAB da UFSCAR. Como o território do Estado de São 
Paulo era muito grande, convidaram os/as pesquisadores/as 
negros/as e brancos/as do nosso Núcleo. Só pude entrar nesse 
projeto graças ao meu contato com o professor Dagoberto. 

As Conferências Internacionais do Centro de Estudos das 
Culturas e Línguas Africanas e da Diáspora Negra (CONCLADINs) 
organizadas sob a liderança do professor Dagoberto têm revelado a 

sua capacidade de articulação nacional e internacional. Por ser 
membro efetivo do NUPE e CLADIN participei na I CONCLADIN, 
promovida pela FCL da UNESP-Ar, Departamento de Antropologia, 
Política e Filosofia, nos dias 15, 16 e 17 de maio de 2007 e na II 

CONCLADIN, em 200916. Quero, dentro deste contexto, ressaltar 

                                                      
15 Disponível em: http://www.neab.ufscar.br/?page_id=5500. Acessado em: 02 marços 2017.  

16  Disponível em: http://www.ceert.org.br/noticias/historia-cultura-arte/854/iii-conferencia-

internacional-do-centro-de-estudos-das-culturas-e-linguas-africanas-e-da-diaspora-negra. Acessado 
em: 02 marços 2017.  

http://www.neab.ufscar.br/?page_id=5500
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ainda algumas das qualidades de Dagoberto como educador e 
pesquisador. Soube sempre valorizar as pessoas do seu entorno e 

seus/suas convidados/as. Nas duas conferências que participei, 
além de fazer parte da organização, fiz intervenções como 
palestrante. Houve mesas que Dagoberto tinha pensado só para 
tencionar os debates críticos. Estou me lembrando de uma delas em 

que eu e o Nico Bolama, então mestrandoo guineense da UFSCAR, 
éramos palestrantes e depois da nossa fala, surgiram críticas da 
parte de alguns intelectuais africanos de uma geração anterior a 
nossa. Tudo isso porque pensavam de forma diferente sobre o 
desenvolvimento do continente. 

Decerto, alguns momentos das CONCLADINs exigiam o 
exercício de diplomacia e combate responsável na gestão de alguns 

problemas. Lembro-me de uma fala com conotação machista de um 
dos convidados; ou de uma outra que tendia a apoiar alguns 
governos africanos que nós julgávamos autoritários. Esses 
comportamentos e posições foram rebatidos publicamente nos 
auditórios, nos corredores, nos momentos de intervalo e em nossas 
avaliações como grupo. De fato, tanto NUPE como CLADIN são 
espaços de reflexões e combate ao machismo, racismo, colonialismo 
e neocolonialismo de ordem política, cultural ou epistemológica. E 
Dagoberto é o mestre que tem nos motivado para a autocrítica, a 
crítica e a permanente vigilância epistemológica. Esses são alguns 
elementos da epistemologia da macumba. 

Desde que iniciei a trabalhar como docente na UNILAB 17 , 

exatamente a partir de 2012, o professor Dagoberto me convidou de 
forma oportuna para participar da banca de defesa da tese de 
Lourenço Cardoso18 sobre a branquitude e da “XIII Semana de Pós-
Graduação em Ciências Sociais” em 201419. Neste evento dividi uma 

                                                      
17 Sigla de Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. 

18 CARDOSO, Lourenço. O branco diante a rebeldia do desejo: um estudo sobre a branquitude no Brasil. 
[Tese de Doutorado]. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil, 2014. 

19  Mesa de Encerramento, 14 de novembro de 2014. Disponível em: 
http://semanadepos.blogspot.com.br/p/programacao.html. Acessado em: 02 marços 2017. 
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mesa com ele intitulada “Memória e Diáspora”. Muitas coisas que 
estou relatando nesse texto fizeram parte da minha palestra 

proferida naquela ocasião. 
A minha comunicação tinha esse nome: “Nas teias da 

memória e imaginação da diáspora negra: algumas considerações 
sobre a política, cultura e educação”, e falava da possibilidade da 

diáspora ser o lugar de encontro positivo de memórias em que 
africanos/as e seus/suas irmãos/irmãs da diáspora trabalham e 
lutam de forma colaborativa para a sua libertação individual e 
coletiva. Sinalizei, na época, igualmente os desencontros baseados 
em frustrações individuais e coletivas; motivados pelos interesses 
egoísticos e pelo peso da colonialidade e branquitude racista em 
nossas vidas. 

O convite recebido para fazer parte da banca de Lourenço 
Cardoso foi muito significativo para mim. Soube mais uma vez ali 
do orgulho que Dagoberto tinha por mim por ser o seu primeiro 
orientando de doutorado e da valorização do nosso trabalho coletivo. 
A minha tese de doutorado da qual ele tem recomendado a leitura 
aos/às outros/as orientandos/as pelo apreço que ele tem de sua 
estrutura e conteúdo. Não poderia ser diferente, pois essa tese 
carrega a marca do seu olhar crítico. 

E há mais elementos a ser recuperado em nossas memórias 
afro-diaspóricas. Direciono a minha narrativa aos atos de racismo 
ocorridos, em torno de 16/17 de abril de 2012, contra os/as 
estudantes africanos/as nas instalações da UNESP Araraquara. 

Os/as racistas picharam os muros com essas palavras: “Sem cotas 
para os animais da África”20 (Sic). A reação do professor Dagoberto, 
dos grupos liderados por ele e de seus aliados/as da sociedade civil 
não tinha demorado. Se exigiu medidas cabíveis às autoridades 

políticas, jurídicas, policiais e acadêmicas. Primeiramente, a 
comunidade africana, com orientação do NUPE, registrou um 
                                                      
20 G 1 Araraquara e Região. Unesp debate racismo contra estudantes africanos em Araraquara, SP. 

(17/04/2012). Disponível em: http://g1.globo.com/sp/araraquara-regiao/noticia/2012/04/alunos-
africanos-denunciam-racismo-no-campus-da-unesp-de-araraquara.html. Acessado em 27 fev. 2017. 
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boletim de ocorrência. Entre os dias 16 a 18 de maio de 2012, bem 
antes do dia 25 de maio que comemora o dia da África, o CLADIN 

realizou um evento acadêmico-político para repudiar o ato racista e 
instruir a sociedade e a comunidade acadêmica sobre as relações 
históricas existentes entre a África e o Brasil, visando com isso 
combater a ignorância que sustenta certos comportamentos racistas 

e preconceituosos. 
 
Segundo o antropólogo Dagoberto Fonseca, professor da Unesp e 
coordenador do Cladin, a reunião do Lead21, que teria como tema 

a universidade e a internacionalização da África no século 21, não 
perderá de vista a questão acadêmica. Ele reforça que, em função 
do que ocorreu em abril, a coordenação foi obrigada a introduzir 

uma questão mais política e discutir o racismo. Para ele, não 
abordar o tema seria fazer de conta que nada aconteceu22. 

 

Quero chamar a atenção, especialmente, na relação entre o 
acadêmico e o político na fala do professor Dagoberto tal como 
registrada pelo G1 Araraquara e Região em 16 de maio de 2012. A 
matéria, que é um documento histórico que carrega memórias, tem 
outros elementos que interessam a epistemologia da macumba: o 
belo, o afeto e o ético, além do referido político, na produção do 
conhecimento. Exploro, a seguir, somente alguns. A matéria 
apresenta o evento começando pelo tema que foi “África, racismo e 
xenofobia”, e especifica o seu local de realização, a Faculdade de 
Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista (Unesp) de 

Araraquara (SP). Ou seja, a universidade paulista é o lugar da 
legitimação das ações do Dagoberto e seus grupos acadêmicos. O 

                                                      
21 Laboratório de Estudos Africanos, Afro-Brasileiros e da Diversidade foi um outro projeto encabeçado 

pelo Dagoberto e que foi levado paralelamente com NUPE e CLADIN, passando a ser tratados como 
Grupo de Trabalho NUPE-FCL-Araraquara-CLADIN-LEAD por questão de demarcação de território: 

Disponível em: 

http://prope.unesp.br/grupos_pesquisa/grupo_detalhado.php?id_grupo=0330703CT3EOV5. 
Acessado em 27 de fev. 2017.  

22 G 1 Araraquara e Região. Unesp debate racismo contra estudantes africanos em Araraquara, SP. 

(16/05/2012). Disponível em: http://g1.globo.com/sp/araraquara-regiao/noticia/2012/05/unesp-
debate-racismo-contra-alunos-africanos-em-araraquara-sp.html. Acessado em 27 fev. 2017. 

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/cidade/araraquara.html
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objetivo do evento foi promover um debate sobre o assunto que “[...] 
reunirá pesquisadores que estudam o continente africano e suas 

relações com o Brasil” (grifos meus). 
Prossegue a matéria que a mesa de abertura do evento (do dia 

16), que segue até a próxima sexta-feira (18), colocou em questão as 
manifestações de cunho racista contra alunos/as africanos/as 

ocorridas na faculdade, em abril, e denunciadas pela UNESP à 
Polícia Civil, à Polícia Federal e ao Ministério Público. 

A matéria, a partir dos depoimentos dos/as estudantes 
africanos/as e especialistas do CLADIN, recolheu algumas 
informações que confronta a ignorância dos/as racistas e 
preconceituosos/as. Por exemplo, especifica que o campus da UNESP 
Araraquara contava com 26 estudantes oriundos/as da África, sendo 

23 na Faculdade de Ciências e Letras, dois no Instituto de Química e 
um na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, que vieram estudar no 
Brasil por meio de um convênio internacional, o Programa de 
Estudantes-Convênio de Graduação e Pós-Graduação (PEC-G e PEC-
PG), assinado entre seus países de origem com o Estado brasileiro. 

A programação que G1 Araraquara e Região apresentou revela 
como funciona a estética e a política dentro da epistemologia do ntu-
macumba. Começa essa seção dessa forma, “Programação”:  

 

A mesa-redonda “Intercâmbio estudantil, racismo e xenofobia – a 
visão dos alunos africanos: depoimentos e reflexões” será realizada 
nesta quarta-feira, das 9h30 às 13h, e deverá contar com a 

participação de alunos dos países Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique e Congo. 
O tema prossegue na segunda mesa-redonda, “O racismo e suas 

facetas no Brasil na visão dos grupos de estudos e pesquisas”, com 
início às 14h, quando serão apresentadas as análises de 

pesquisadores do Nupe (Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e 
Extensão) e do Cladin (Centro de Estudos de Culturas e Línguas 
Africanas e da Diáspora Negra). 

Temas acadêmicos também estarão em pauta, como na mesa 
“Relação Brasil-África do Séc. XX ao XXI: a universidade e a 
internacionalização” e nas discussões sobre os intercâmbios e 
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acordos científicos firmados entre o Brasil e os Palop (Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa), grupo formado por cinco 
países lusófonos africanos, ex-colônias de Portugal na África e que 
obtiveram a independência entre 1973 e 1975 (Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau Moçambique e São Tomé e Príncipe). 
 

E finaliza apontando: “No sábado (19), um evento cultural 

encerrará as atividades, com comidas, músicas e danças típicas 
africanas e afro-brasileiras, na Chácara Sapucaia, em Araraquara, a 
partir das 12h”.  

Acontece que, como já dito, esse evento aconteceu antes de 25 
de maio, de forma peculiar, para dar uma resposta da estética 
acadêmica e política ao racismo ocorrido na instituição e com 
repercussões na cidade. Segundo, para permitir que os/as 

pesquisadores/as convidados/as, inclusive o autor deste texto, 
tivessem tempo de voltar para suas bases com fito de comemorar o 
Dia da África. A festa é somente um momento da liturgia política 
para os/as epistemólogos/as da macumba. O momento de estar 
juntos/as para estreitar os laços de afeto; o direito de ter o lazer 
dentro de uma sociedade racista; o momento de celebrar a vitória 
da vida sobre a morte, como relembra o professor Mveng (1974) 
referente ao papel das artes negro-africanas. 

A epistemologia da macumba insiste muito na dimensão da 
estética política na produção de conhecimento. O fundamento para 
isso pode ser Oxum: “deusa da beleza e da meiguice, a mulher-
menina vaidosa e sedutora, divindade de do amor” (KILEUY; 

OXAGUIÃ, 2009, p. 273). Sodré (2005) acertou ao escrever que a 
cultura negra trabalha em torno da “verdade seduzida” que se 
diferencia da verdade objetivista cartesiana. Entre outros mitos 
sobre Oxum que nos fornece Prandi (2001), fico com esse: “Oxum 

dança para Ogum na floresta e o traz de volta à forja”, cuja a lição 
final é o seguinte:  

 
“E os orixás aplaudiam e aplaudiam a dança de Oxum. 
Ogum voltou à forja e os homens voltaram a usar seus utesilios 
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E houve plantações e colheitas 

E a fortura baniu a fome e espantou a morte. 
Oxum salavara a humanidade com sua dança de amor” (p, 323). 
 

Os/os intelectuais da macumba sabem muito bem que 
qualquer ação acadêmica tem ou deve ter a função litúrgica de 
libertar a sociedade do racismo; e de construir uma identidade 
negra, africana e afro-brasileira, positiva. O que exige a prática de 
uma ciência combativa feita com paixão e amor. E há tempo que 
aprendi com Solano Trindade que a macumba é o processo de amor, 
que chamo de amorização (MALOMALO, 2016c) 

 
Epistemologia da macumba: o conhecimento, o belo-afeto-ético 
e o político  

 

MACUMBA[1]: Nome genérico, popularesco e de cunho às vezes 
pejorativo, com que se designam as religiões afro-brasileiras, 
notadamente a umbanda e o candomblé. O vocábulo é de origem 

banta, mas de étimo controverso. Antenor Nascentes, talvez fazendo 
eco a Raymundo, remete ao quimbundo macumba, plural de 
dikumba, ‘cadeado’, ‘fechadura’, e em função das “cerimônias de 

fechamento de corpos” que se realizam nesses rituais. No entanto, a 
origem parece estar no quicongo makumba, plural de kumba, 
‘prodígios’, ‘fatos miraculosos’, ligado à cumba, ‘feiticeiro’. O termo, 

provavelmente com outras origens etimológicas, designou também, 
no Brasil, uma espécie de reco-reco e um tipo de jogo de azar. Ver 

MAYOMBE. Umbanda e Candomblé: No livro O segredo de 
macumba, de 1972, os intelectuais não negros G. Lapssade e M. A. 
Luz criticavam a supervalorização do candomblé em prejuízo da 

“macumba” por entenderem que, nesta vertente, o culto africano aos 
antepassados teria se convertido em um culto a heróis negros e 
caboclos brasileiros; que as figuras dos Exus representariam os 

heróis da libertação dos negros no Brasil; e que a quimbanda 
expressaria uma contracultura, já que permite a inversão de 

comportamento, ao adotar ritualisticamente práticas condenadas 
pela sociedade, como a ingestão de bebidas alcóolicas, o emprego de 
palavras e gestos obscenos etc. (Conforme Sérgio F. Ferreti). Ver 

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS. MACUMBA[2]: Cada uma das 
filhas-de-santo da nação cabinda. Do umbundo Kumba, ‘conjunto de 
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domésticos, serviçais, escravos’; ‘família que mora dentro do mesmo 

cercado’. (LOPES, 2004, p. 405-406, grifo do autor). 
 

Até esse momento em que continuo a investigar sobre a 
macumba para criar o meu jeito peculiar de interpretar 
cientificamente o real, a definição do Nei Lopes, presente no sua 
Enciclopédia brasileira: Diáspora Africana, é que continua sendo a 

mais significativa para mim. Pois, consegue traduzir minhas 
intuições e algumas descobertas realizadas. 

O que salta à primeira vista é que macumba é, conforme 
Malomalo: 

 
Uma palavra polêmica e polissêmica. Polêmica pela carga negativa 
que o pensamento único eurocêntrico lhe atribuiu. É polissêmica 

pela disputa que comporta nos discursos de seus usuários situados 
em posições antagônicas. O que abre a possibilidade de afirmar 

que nem sempre ela é vista negativamente como coisa do diabo. 
(MALOMALO, 2016c, p. 143). 
 

Praticar a epistemologia do ntu/axé, do Exu ou do Ogum ou 
Oxum é navegar na epistemologia da macumba, isto é, ter a cultura 
negra como campo da epistemologização. O que tenho procurado 
mostrar em meus trabalhos sobre a epistemologia da macumba é que 
a cultura negra pode nos ensinar a produzir a ciência de uma outra 
forma, não seguindo a lógica da razão indolente ocidental. Pelo 
contrário, deixar-se contaminar pela lógica da razão cosmopolita, 

lógica da “verdade seduzida” (SODRÉ, 2005), tendo por ponto de 
partida a cultura negra em diálogo com outras culturas. Nesse sentido 
é que tenho insistido em afirmar o pertencimento da epistemologia 
da macumba às epistemologias negras do Sul global subalterno. 

Os princípios que imperam aqui é que se pode fazer a ciência 
lidando com a estética: o belo e o feio; o afeto, a ética e a política. A 

memória em torno de Dagoberto e dos grupos que ele lidera e que 
eu fiz e faço parte comportam todos esses elementos. Dito em outras 
palavras, com ele é que aprendi a prática de uma epistemologia do 
combate e da complexidade. 
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Quero começar essa seção pelo elemento que considero mais 
fácil pela única razão de tê-lo já abordado anteriormente: o político 

na epistemologia da macumba dentro dos meus diálogos com 
Dagoberto. Este intelectual, como já afirmei, age como o filho do 
Ogum, quando o seu trabalho intelectual, social e militante está 
voltado contra o racismo, às desigualdades sociais que afetam as 

populações negras africanas e, de modo especial, as brasileiras. 
Dentro desta nossa perspectiva, não é inconcebível dissociar o 

belo, o afeto, o ético, o político do processo de produção dos 
conhecimentos, uma vez que tudo se passa dentro da vida e para a 
vida que é uma só. A divisão que se faz é de ordem didática. Só isso. 
Trago aqui o afeto e depois falarei do belo, sem nenhuma intenção de 
hierarquizar nada. Dagoberto é um acadêmico cuja experiência de 

vida revela que podemos fazer a ciência lidando com a razão e o afeto. 
Este entendido como o “sentimento que nos move para” e que pode 
se expressar em termos de cumplicidade, amizade, amor, carinho, o 
querer o bem para com o outro: a realidade que estudamos, ou a 
população que constitui o campo do nosso estudo; ou pessoas com 
quem nós trabalhamos na academia. Esses sentimentos podem ainda 
se traduzir em termos de fé, esperança ou utopia para trabalharmos 
para um mundo melhor. O afeto é uma das características do nosso 
mestre. Boff (1999) e Malomalo (2014b) resumem todo isso com a 
palavra ética do cuidado. Quem busca cultivar ou tem afeto para com 
a realidade ou população que estuda; ou as pessoas com quem 
trabalha, tende a ver o belo e o bem nelas. Boff (1999) é um daqueles 

autores que defende que a fonte da ética é o afeto e não a razão. Para 
nós, são os dois, em termos de complementaridade. 

Para ilustrar esse ponto gostaria de retirar da nossa memória 
coletiva da relação do orientador e orientando, em 2010, antes da 

minha defesa, as críticas construtivas que ele fez para com o meu 
trabalho. Tudo mundo sabe que escrever uma tese é um ato quase 
solitário, e o/a orientador/a é um/a dos/as ‘advogados/as do diabo’ 
que nos faz tirar do lugar do confronto ou desloca do lugar de 
desconforto. Lembro que quando lhe enviei os primeiros capítulos, 
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logo ele colocou algumas observações que, à primeira vista, achei 
muito duras. Conversando com ele a respeito ele me respondeu: 

“Bas´Ilele, você acha que ser doutor é mole!”. Quando analiso esse 
percurso hoje, percebo quanto ele só queria que eu desse o máximo 
de mim. Ele sabia do meu potencial e queria que fosse muito longe, 
até querendo me poupar da crueldade da academia racista e 

indolente. Dagoberto é aquele que faz crítica com cuidado e afeto; o 
que chamamos de críticas construtivas.  

Além disso, admiro nele, a liberdade e a autonomia que 
concede a cada orientando/a. Isso só acontece quando temos 
confiança um/a para com outro/a. Estou aqui querendo chamar 
atenção pelos elementos antropológicos, o afeto e a ética, como 
ingredientes da ciência que existem para além da razão, que é 

igualmente importante. Mas não o único elemento. 
Com o posto até aqui, vejo a relação entre o afeto, a estética e 

a ética na epistemologia da macumba tratada a partir da atuação da 
vida acadêmica do intelectual negro que é Dagoberto. O que me 
interessa, neste espaço, é mencionar a postura ética no trabalho 
coletivo. Com ele, aprendi que os conhecimentos científicos podem 
veicular valores ou anti-valores. E o/a cientista que se quer ético/a 
não deve abrir mão da ética, mesmo quando a realidade aponta o 
contrário (MALOMALO, 2014b). No NUPE e no CLADIN, aprendi 
que negros/as e brancos/as, homens e mulheres, ou homossexuais, 
transexuais e heterossexuais podem trabalhar juntos/as. O que não 
significa que se deva abrir mão ao questionamento dos privilégios 

que a normatividade dominante oferece às identidades 
hegemônicas. Só para ficar no âmbito da temática da branquitude: 
os/as brancos/as antirracistas nesse grupo sempre foram tratados 
como aliados/as no combate ao racismo. Além de termos brancos/as 

nos nossos grupos, Dagoberto sempre soube negociar com os/as 
brancos/as que estão no poder político e econômico para conseguir 
recursos para realizar alguns dos eventos. Com isso, não quero 
retirar o mérito dos projetos elaborados por ele. O grande problema 
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está em saber manter as parcerias, continuar a questionar e romper 
quando é preciso. 

A prática da interculturalidade crítica é uma marca de sua 
trajetória acadêmica e política. Faz parte da lista das pessoas que 
trilharam o caminho de estudar as mulheres negras para possibilitar 
a sua libertação. A sua tese de doutorado tratou da maneira como as 

freiras negras constroem suas identidades étnico-raciais sem deixar 
de ser católicas; e denuncia igualmente o racismo que afeta suas vidas 
(FONSECA, 2000). No NUPE e CLADIN orientandos/as homens e 
mulheres são motivados/as e reconhecidas numa perspectiva de 
igualdade de gênero. A estética, que tem acompanhado os trabalhos 
acadêmicos e sociais do professor Dagoberto, rima no esforço de criar 
uma identidade negra afirmativa, isto é, uma identidade dos/as 

africanos/as e negros/as brasileiros/as para quem fez uma opção 
preferencial para a sua vida acadêmica. 

O bonito/o belo se manifesta igualmente quando se tem um 
mestre que nos motiva a ler os trabalhos de nossos/as 
companheiros/as de luta. Isso se chama emponderamento de 
identidade coletiva. Tive a oportunidade de ler alguns dos trabalhos 
do meu mestre. Cito aqui em título ilustrativo o seu livro Políticas 
públicas e ações afirmativas (2009) que trouxe muita luz na minha 
tese de doutorado. 

Dagoberto é o mestre que lê igualmente seus/suas 
discípulos/as. Vi que citou o meu trabalho “Estado, quilombos e 
cultura africana em São Paulo” (2006) num texto dele sobre 

quilombos. Referindo-se à metodologia participativa que tínhamos 
adotado no “Projeto Quilombos Vivos”, faz essa reflexão: 

 

Nesse contexto, as práticas educativas e formativas desenvolvidas 
nas comunidades quilombolas do Estado de São Paulo, embora não 

tenham se caracterizado pela continuidade em muitos aspectos, 
têm se pautado pela formação e aprendizagem coletiva, em que os 
critérios de idade e sexo não são respeitados como um valor em si 

mesmo. Desta maneira, crianças, adolescentes, jovens e adultos 
participam com a mesma intensidade e assiduidade. Em 
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experiência como consultor no Projeto Quilombo Vivos da 

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo (2006), pude 
interagir na constituição de uma metodologia de trabalho que 
tinha um caráter participativo. (FONSECA, 2014b, p. 115).  

 

No trecho a seguir, ele referenda o seu argumento apoiando-
se num trabalho do seu discípulo: 

 

Bas’Ilele Malomalo, um dos coordenadores dessa atividade, 
informa: Procuramos trabalhar os conteúdos a partir da realidade 
de nossos alunos.  

‘Para isso, a lousa, os vídeos, as canções, brincadeiras foram usados 
como meios para a transmissão dos conteúdos. Insistíamos sobre 
a sua participação e esses nossos alunos, que talvez pela primeira 

vez na sua vida ouviram uma fala sobre a História e Cultura 
Africanas do ponto de vista dos africanos, responderam acima de 

nossas expectativas. Aprenderam bem como nós também 
aprendemos muitas coisas sobre a sua cultura. Renascemos juntos 
como africanos e afro-brasileiros neste momento de encontro 

(MALOMALO, 2006, p. 52)’. (IBID.). 
 

Em seguida, prossegue com a sua argumentação destacando: 
 

Os procedimentos adotados para a condução da oficina e dos 
cursos do Projeto Quilombos Vivos estavam voltados para a 

implementação de um diálogo formador provocado pela Lei 
10.639/2003. Assim, tinha a orientação de trabalhar com a 
História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. O primeiro passo 

adotado foi saber um pouco sobre as comunidades quilombolas 
com que iria me relacionar, além do conhecimento genérico que 
detinha sobre a história dos quilombos brasileiros, tendo como 

foco principal o de Palmares. Esse saber um pouco sobre as 
comunidades quilombolas antes de ir ao encontro delas. Buscou-
se elaborar um largo e profundo levantamento de dados a fim de 

estruturar as estratégias. No entanto, uma questão mantinha-se 
como imperativa: a de fazer com que o curso fosse totalmente 

participativo e coletivo, tendo um caráter comunitário como tem 
se dado o processo de construção e da transmissão do 
conhecimento nessas comunidades. (IBID.). 
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Os trechos trazidos aqui nos oferecem materiais ricos para se 
tratar da epistemologia de macumba: seus elementos políticos, éticos 

e estéticos e teórico-metodológicos. Dagoberto ao tomar essa atitude 
só está sendo fiel a uma das determinações do movimento acadêmico 
negro: a necessidade e urgência dos/as autores/as negros/as começar 
a se ler. Trata-se de uma estratégia que, além de confrontar os 

pretenciosos universalismo e neutralidade dos praticantes da ciência 
dominante, cria uma identidade do pensamento negro, 
proporcionando-lhe o exercício de reconhecimento e valorização do 
seu gênio intelectual e cultural (MALOMALO, 2010b, 20016c). 

A epistemologia da macumba, por ser rebelde, acha que o 
debate sobre autoplágio é um non sense, uma pura distração. 
Pautada na liberdade do/a autor/a, sem se desfazer da 

responsabilidade, defende que cada um/a pode sim recorrer em seus 
trabalhos anteriores para fundamentar os novos. Além disso, 
inscreve-se na lógica das epistemologias subalternas que 
incorporam outras narrativas não acadêmicas para a produção de 
conhecimentos e saberes. 

O que mais importa no caso da escola dagobertiana é que a 
prática de uma produção coletiva que valoriza os discursos 
acadêmicos e não acadêmicos, escritos e não escritos de seus 
membros e parceiros/as, é uma realidade. No texto cujo os trechos 
foram reproduzidos acima, Dagoberto se reporta aos textos de Ana 
Helena Passos e Francisco Sandro da S. Vieira que coordenaram o 
Projeto Quilombos Vivos; Bas´Ilele Malomalo foi um dos seus 

monitores. Outro dado interessante é que o texto revela como a 
metodologia participativa foi usada nesse projeto. O que revela 
quanto a epistemologia da macumba almeja sempre tratar os/as 
membros de uma comunidade investigada ou um grupo de alunos/as 

como colaboradores/as e nunca como meros objetos. Trata-se da 
democracia cognitiva tão falada pelos idealizadores das 
Epistemologias do Sul global subalterno (SANTOS; MENEZES, 2010). 

A reciprocidade crítica, produtiva e democrática é a marca da 
epistemologia da macumba. Não se trata de um “nepotismo 
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acadêmico”, tão rechaçado pelo ilustre professor Milton Santos23, 
que não ajuda a ciência em avançar em que grupos de amigos/as se 

fecham em si mesmo e exclui outras pessoas. Houve oportunidades 
em que convidei o professor Dagoberto em participar em algumas 
atividades acadêmicas que organizei tendo em conta a sua 
competência e o afeto que nos caracterizam e movem. 

Dentro de quatro livros que organizei participou ativamente 
como intelectual e ativista, especialistas nas questões africanas e 
afro-brasileiras. Em 2010, quando organizamos o livro Às margens 
do Atlântico Sul: Reflexões Negras (SILVA; MALOMALO, 2010), 
convidei o professor Dagoberto para fazer o prefácio. Cumpriu a 
tarefa com dedicação e criatividade, pois o título sugerido foi dele. 

 
O livro é uma coletânea de artigos elaborados por novos 

pesquisadores de universidades paulistas. O mais rico nesse livro 
é que estes articulistas tem uma formação teórica e metodológica 
diversa, fazendo com que tenhamos uma abordagem inovadora 

sobre temas antigos e recentes da literatura acadêmica que envolve 
as populações negras do Atlântico Sul, seja na margem brasileira, 
seja na margem africana. 

Esse livro se apresenta como uma dinâmica interessante do ponto 
de vista da sequência dos artigos. Ele mistura temas que estão em 
uma margem e uma outra do Atlântico sem perder de vista que as 

relações entre uma margem e outra estão vinculadas ao balanço 
dialético e dialógico das ondas do mar, mas também na lógica do 

sistema colonial e das teorias pseudo-científicas dos séculos XVIII 
e XIX; impondo um conjunto de novas identidades, imaginários, 
conceitos e perspectivas epistemológicas sobre populações negras 

presentes no continente africano, bem como aquela que foi 
retirada de suas terras e nações para compor o infame tráfico de 
escravos entre África, Europa e América. (FONSECA, 2010, p. 7). 

 

O texto acima comprova o domínio do Dagoberto sobre o 
assunto tratado, a sua preocupação com novas perspectivas de se 

                                                      
23  Disponível em: http://terracoeconomico.com.br/o-sofisticado-nepotismo-das-universidades-
brasileiras. Acessado em 03 março 2017. 
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escrever a história dos/as negros/as levando-se em conta as 
dinâmicas das duas margens do Atlântico Sul. 

Outra participação dele está no prefácio da publicação da 
minha tese em formato de livro. 

 

O livro “Repensar o multiculturalismo e o desenvolvimento no 
Brasil: Políticas de ações afirmativas para a população negra (1995-

2009)” escrito por Bas’Ilele Malomalo, fruto de sua pesquisa de 
doutorado defendida em 2010 no Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia da Faculdade de Ciências e Letras – Campus de 

Araraquara – da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho” (UNESP), nos brinda com uma reflexão crítica de extrema 
relevância sobre as políticas de ações afirmativas no Brasil, 

sobretudo porque traz novos referenciais teóricos e metodológicos, 
bem como novas chaves explicativas e interpretativas sobre o Brasil 
atual, particularmente aquele gestado pelas políticas dos governos 

Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva e que nos 
permite olhar de maneira também crítica a gestão da atual 

governante do país, a Presidenta Dilma Roussef.  
O estudo de Bas’Ilele Malomalo nos propõe olhar para esta matéria 
sempre polêmica para alguns quando se quer atender as legítimas e 

históricas, porque antigas, reivindicações da maioria da população 
brasileira que é negra (preta e parda) e coincidentemente pobre. A 
coincidência social aqui é porque estamos diante de uma conjunção 

de fatores bio-psíquico-sociais e político-econômicos produzidos 
pelos racismos explícitos ou não, pela concepção de seletividade 

eugênica proporcionada pela doutrina de branqueamento 
civilizacional de vertente greco-romana, pela ideia de povo eleito que 
é reservado aos brancos, não somente judeus, que perdura até os 

nossos dias diante da pregação e publicidade paulina. Malomalo, 
neste sentido, faz uma severa crítica, mas bastante pertinente que é 
o uso que fazemos e fazem da ciência. Ele nos diz: “O uso da ciência 

com a finalidade de dominar política e economicamente a população 
negra. Esse comportamento antiético é condenável.” (MALOMALO, 

2017, p. 19)24. 
 

                                                      
24 IDEM. Repensar o multiculturalismo e o desenvolvimento no Brasil: políticas públicas de ações 
afirmativas para a população negra (1995-2009). Volume 1 – Porto Alegre: Editora FI, 2017. 
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De forma particular, quando leio e releio este texto percebo 
como a vida possibilita os diálogos conscientes e inconscientes entre 

nós; os chamados intertextos e interdiscursos explícitos ou latentes 
(ORLANDI, 2012) que não são outras coisas senão diálogos entre 
nossas memórias coletivas. Lembro que na defesa da minha tese, em 
2010, Dagoberto tinha falado, mas não do jeito que o fez com 

elegância e profundidade no prefácio deste meu futuro livro. 
As duas últimas participações de Dagoberto em atividades 

acadêmicas, que citarei, organizadas por mim dizem respeito à 
publicação de dois de seus textos. O primeiro texto “De migração em 
migração se constrói impérios, reinos e cidades: o africano no 
contexto da globalização” fez parte de uma coletânea da qual ele, 
além de ser autor, foi igualmente um dos organizadores: Diáspora 

africana e migração na era da globalização: experiências de refúgio, 
estudo, trabalho (MALOMALO; FONSECA; BADI, 2015). 

O segundo texto, que publiquei num livro que organizei junto 
com dois docentes da minha universidade, Jeannette Filomena 
Pouchain Ramos e Vitor Francisco Macedo Pereira intitula-se Cá e 
Acolá: Pesquisa e prática no ensino de história e cultura africana e 
afro-brasileira (2016). Dagoberto entrou nesse livro em co-autoria 
com a pesquisadora e companheira Simone de Loiola Ferreira 
Fonseca (2016) com esse título “África e o Brasil: o ensino e a 
aprendizagem de uma política do Estado”. 

Desde a Introdução o casal Fonseca nos alerta: 
 

Este artigo tem o fito de apresentar ao público leitor um conjunto 
de reflexões sobre questões agudas para adentrarmos no universo 
político-cultural, didático-pedagógico demandado pela Lei no 

10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura 
africana e afro-brasileira no currículo escolar dos ensinos 

fundamental e médio do país. Além disto, este artigo também se 
propõe a ser um orientador para docentes e estudantes do ensino 
superior a fim de atender, mas também de ampliar, aprofundar e 

problematizar as questões atinentes à implementação desta lei no 
processo de ensino-aprendizagem em nossas instituições de 
ensino superior brasileiro. (FONSECA; FONSECA, 2016, p. 42). 
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Trata-se de um dos belos textos do livro que tínhamos 

organizado. E na perspectiva da epistemologia da macumba quero 
ressaltar alguns elementos. Do ponto de vista do afeto e da ética, que 
pontuei ao longo do texto, sem cair no moralismo, Dagoberto os 
exerce juntamente com a companheira e pesquisadora. Tarefa que 
não é sempre fácil, lembrando o mundo do egoísmo e concorrência 
em que estamos sujeitados/as. Há uma realização de um trabalho 
coletivo no campo da ciência desde o lar. 

Quanto aos elementos estéticos e políticos o texto é gostoso de 
se ler; coloca no centro da discussão a Lei 10639/03 como política 
do Estado que não está sendo implementada em muitos estados. 

Como a memória não opera necessariamente numa lógica 

cronológica, finalizarei essa minha avaliação da epistemologia da 
macumba em diálogo com Dagoberto, trazendo mais um trecho do 
seu livro sobre as políticas de ações afirmativas, especialmente, pelo 
seu tom memorialista, biográfico e profético-utópico. 

 

Em diversos momentos da nossa história, frases e ditos populares 
afirmam que os brasileiros não têm memória, esquecem 
facilmente o que se passou. Porém, tais frases e ditos não estão 

balizados na realidade efetiva, pois aqueles que sofrem não 
esquecem. Constantemente relembram os eventos passados, 

emocionam-se com a vitória e mesmo com as derrotas que sofrem. 
O passado sempre nos acompanha, dando sinais de que o filtro do 
presente tende de modificar alguns aspectos, estabelecer nuanças, 

ampliar o foco e o ângulo de visão. No entanto, aqueles que sofrem 
percalços e prejuízos buscam sublimar os sofrimentos no presente 
a fim de guardar forças em decorrência da luta a ser enfrentada 

para o futuro mais promissor para si e seu grupo social. 
Este livro visa demonstrar que o passado do Brasil não foi 

esquecido nem apagado: ele existe. Todavia, esse passado – plural 
e multifacetado – merece mais uma interpretação, posto que as 
experiências pretéritas de quaisquer povo e país não podem ser 

vistas de um único prisma. (FONSECA, 2009b, p. 10-11).  
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As ações da epistemologia da macumba pertencem às 
profecias-utopias dos/as intelectuais e militante do Sul global 

subalterno. A sua inscrição na lógica das culturas negras faz com que 
pense o presente e o futuro partindo do não esquecimento do 
passado. Nós, africanos/as do continente e da diáspora, no âmbito 
da UNESCO e fora dele, temos trabalhado com a estética política de 

não esquecimento da memória de escravidão, colonialismo, 
patriarcalismo e racismo que nos oprimem. É o que as palavras do 
professor Dagoberto querem nos lembrar no seu livro. 

Minhas escritas sobre a epistemologia da macumba são coisas 
recentes; e talvez Dagoberto e outros/as meus/minhas 
companheiros/as do NUPE e do CLADIN não saibam que ando 
desenvolvendo um trabalho nessa direção. A verdade é que não 

basta ouvir falar da macumba ou da epistemologia da macumba 
para se tornar seu/sua praticante na academia ou outra esfera 
social. Teorizar macumbistícamente é ter um espírito novo ao fazer 
a ciência; e é levar a sério a cultura negra e o ponto de vista de seus/ 
suas intelectuais “desde dentro”, retomando a expressão do 
respeitável sociólogo Guerreiro Ramos (1995). Há tempo que 
Dagoberto faz isso. Nem eu sabia. O caminho que segui foi de mexer 
com a memória que nos conecta desde 2003 até hoje e descobri 
muitas conexões na nossa luta contra o racismo e o propósito de se 
construir uma identidade negra afirmativa. 

 
Palavras do recomeço... 

 

MINHA MACUMBA É AXÉ 
Minha macumba é axé/ Macumba do dia, da noite/ Macumba do 
mar, do ar/Macumba do sol, da lua/ Minha macumba é axé/ 

Macumba do feitiço feito/ Macumba do preto-velho velado/ 
Macumba da ginga gincana/ Minha macumba é axé/ Macumba do 

sorriso sucedido/ Macumba do batuque batendo/ Macumba do 
Candomblé cantando/ Minha macumba é axé/ Macumba das 
simpatias sinceras/ Macumba das paixões sentadas/ Macumba das 

amarras removidas/ Minha macumba é axé/ Macumba da 
escravidão, resistência/ Macumba da abolição, cidadania/ 
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Macumba da escuridão, negritude-raça/ Minha macumba é canto, 

é dança/ Macumba da catacumba de um povo/ que morre, renasce, 
de um povo que canta/ e dança o banzo, a vida, o amor na terra. 
(MALOMALO, 2004, p. 18). 

 

Na perspectiva da epistemologia da macumba, o movimento 
da memória histórica não é linear; pelo contrário, é circular no 
sentido de uma cumplicidade das coisas que foram ditas e feitas no 
tempo-espaço de ontem, são ditas ou feitas hoje e serão ditas ou 
feitas amanhã. O que se chama de “palavras finais” são nada menos 
do que “palavras de recomeço” no sentido da metáfora de Sankofa25, 
é o nosso passado que dá significado a nossas ações do presente e do 
futuro. 

É a partir de uma postura rebelde e de um estilo da oralidade 

poética que quero fazer a minha homenagem ao Grande Muntu, que 

é o professor Dagoberto José Fonseca, que chamo de pai, amigo e 
mestre, na concepção africana do mundo e da academia. 

Na minha convivência com o meu mestre, descobri que ele é 
igualmente poeta; e seus poemas como seus textos acadêmicos 
tendem a cumprir funções de liturgia político-cósmica que procurei 
retratar nesse texto. Trouxe, nessa seção de “Palavras do 
recomeço...” um dos meus primeiros poemas que me fez entrar na 
história dos Cadernos Negros, em 2014, como o primeiro africano 
da diáspora brasileira que neles escreveu seus poemas. 

A aceitação dos/as organizadores/as desses Cadernos traduzia 

a nossa solidariedade histórica dos/as africanos/as e seus/suas 
descendentes que a branquitude racista tem procurado minar. 
Quando escrevia aquele poema o meu entendimento das relações 
raciais no Brasil era muito pouco. Como disse, retomei o meu poema 
“Minha Macumba é axé” para transmitir o meu ntu-moyoo-axé ao 
homenageado desta coletânea e para todas as entidades vivas da 

humanidade em que vivemos e de outros planetas. 

                                                      
25  Ideograma em formato de pássaro voando com cabeça para atrás dos povos akans da África 
ocidental. 



112 | Intelectualidade coletiva negra: memórias, educação e emancipação 
 

E essa é uma das missões do projeto da epistemologia da 
macumba. Produzir conhecimentos a partir da vida, mediante a vida 

e para a vida numa perspectiva da filosofia do Ub-untu ou da 
Bisoidade, isto é para dizer, desde a normatividade estética, 
epistemológica, ética e política que brotam das culturas africanas, 
acadêmicas e não acadêmicas, e de outras tradições críticas e 

libertárias do mundo. 
Elegi a microhistória como a ferramenta metodológica a partir 

da qual tentei analisar e interpretar a minha experiência de vida 
acadêmica, social e militante junto com Dagoberto no período de 
2003 até 2018. Servi-me da minha memória e nossa memória coletiva 
como categoria para apreender essas experiências. Ao apontar isso, 
logo tentei sinalizar os limites desta proposta, pois toda memória tem 

falhas. Recorri igualmente algumas fontes documentais e 
bibliográficas para construir uma narrativa crítico-sociológica. 

Com tudo isso, podemos afirmar que os corpos de negros/as 
na diáspora, ou em qualquer outro lugar do mundo, podem se 
constituir em fontes para a realização de pesquisa. A epistemologia da 
macumba é uma bioepistemologia, pois parte das experiências 
concretas de vida para sujeitos concreto da história. A epistemologia 
do Ntu tem uma grande amplitude do que a macumbaepistemologia, 
a bioepistemologia, uma vez que a categoria Ubuntu traduz o real, 
enquanto movimento do devir, ser-sendo, na sua totalidade e 
complexidade, isto é, a complementaridade radical entre a 
Comunidade-Universo-Natureza, a Comunidade-do-Sagrado-

Ancestralidade e a Comunidade-dos-Seres-Humanos. 
Na mesma perspectiva, compreendemos que a epistemologia 

do Exu, do Ogum e do Oxum tem uma amplitude semântica, 
epistemológica e política menores do que a epistemologia da 

macumba ou macumbaepistemologia. Pois, na vida a partir da qual 
tiramos seus significados, macumba é um espaço de celebração da 
liturgia cósmica em que participam Exu, Ogum, Oxum e outros 
orixás e outras entidades que pertencem ao Universo-Natureza e a 
Comunidade-dos-Seres-Humanos. 
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Dagoberto e Malomalo pertencem a Comunidade-dos-Bantu; 
e ao longo deste texto, procurei demonstrar quanto o seu encontro 

histórico tem proporcionado ações prol à construção de uma 
identidade negra afirmativa. Essa é igualmente uma das missões da 
epistemologia da macumba: criar encruzilhadas e lutar para a 
emancipação individual e coletiva. Digo Cósmica. 

 
Referências 
 
ADESINA, J. Prática da sociologia africana: Lições de endogeneidade e género na 

academia. In: CRUZ e SILVA, Teresa, COELHO, João Borges; SOUTO, 

Amélia Neves. Como Fazer Ciências Sociais e Humanas em África: 
Questões Epistemológicas, Metodológicas, Teóricas e Políticas; (Textos do 
Colóquio em Homenagem a Aquino de Bragança). Dakar, CODESRIA, 

2012. p. 195-210.  
 

ANTONACCI, Maria Antonieta. Memórias ancoradas em corpos negros. São Paulo: 
EDUC, 2015. 

 

ASANTE, Molefi Kete. Afrocentricidade: nota sobre uma posição disciplinar. In: 
NASCIMENTO, Elisa Larkin (Org). Afrocentricidade: uma abordagem 
inovadora. São Paulo: Selo Negro, 2009, p. 93-110. 

 
ARÓSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica: teoria e método. Bauru, SP: EDUSC, 2006. 

 
BÂ, A. Amkoullel, o menino fula. 2. ed. São Paulo: Palas Athenas: Casa das Áfricas, 

2003. 

 
______. Tradição viva. In: KI-ZERBO, Joseph (Ed.). História Geral da África, I: 

Metodologia e pré-história da África.  2 ed. Revisada. Brasília: UNESCO, 

2010, p. 224-226. 
 
BOFF, Leonardo. Saber cuidar – Ética do humano, compaixão pela terra. 

Petrópolis: Vozes, 1999. 
 

BENTO, Maria Aparecida Silva. Branqueamento e branquitude no Brasil. In: 
CARONE, Iray; BENTO, Maria Aparecida Silva. Psicologia Social Do 
Racismo –Estudos Sobre Branquitude e Branqueamento no Brasil. 

Petrópolis: Vozes, 2002, p. 25-58. 



114 | Intelectualidade coletiva negra: memórias, educação e emancipação 
 
 

BOURDIEU, Pierre. Sciences de la science et réflexivité: cours du collège de France 
2000-2001. Paris: Raison d´agrir, 2001. 

 

____. O poder simbólico. 5 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
 
CARDOSO, Lourenço. O branco ante a rebeldia do desejo: um estudo sobre a 

branquitude no Brasil. Araraquara: Tese de doutoramento, Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais, UNESP, 2014. 

 
D´ADESKY, Jacques. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismo e 

antirracismo no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2001. 

 
ELIAS, Norbert. Mozart: sociologia de um gênio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 

1995. 

 
JAHN, Janheinz. Muntu: las cultura de la negritud. Trad. Daniel Romero. Madrid, 

1970, p. .113-122.  Tradução para uso didático feita por Marcos Carvalho 
Lopes a partir da versão em espanhol dos dois primeiros subtítulos do 
“capítulo 4” 

 
HAMA, B.; KI-ZERBO, J. Lugar da história na sociedade africana. In: KI-ZERBO, 

Joseph (Ed.). História Geral da África, I: Metodologia e pré-história da 

África.  2. ed. Revisada. Brasília: UNESCO, 2010. p. 23-35. 
 
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas, SP: Unicamp, 2012. 

 
LOPES, N. Enciclopédia brasileira: Diáspora africana. São Paulo: Selo Negro, 2004. 

 
LOPES, Nei. Kitábu: o livro do saber e do espírito negro-africanos. Rio de Janeiro: 

SENAC, 2005. 

 
FERREIRA, R. Franklin. Afro-descendente: identidade em construção. Rio de 

Janeiro: Pallas, 2000. 

 
FONSECA, Dagoberto José. A piada: discurso sutil da exclusão – um estudo do 

risível no “racismo à brasileira”. São Paulo: Pontifícia Universidade 
Católica, Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais), 1994. 

 



Bas´Ilele Malomalo | 115 
 
FONSECA, Dagoberto José. Antropologia Brasileira: seus conceitos e a dinâmica 

sociocultural nacional. Artigo-Tese (Livre Docência), Araraquara: 
Faculdade de Ciências e Letras - UNESP, 2014, p. 119. 

 

______. Uma Dívida, Muitas Dívidas: os afro-brasileiros querem receber. In: 
Souza Jr., Vilson C. de.. (Org.). Uma Dívida, Muitas Dívidas: os afro-
brasileiros querem receber. São Paulo: Atabaque/Asett, 1998. 

 
______. Corpos (I)maculados: Mulher, Catolicismo e Testemunho. São Paulo: 

Pontifícia Universidade Católica, Dissertação (Tese de Doutorado), 2000. 
 
______. Os africanos, os afro-brasileiros e as Áfricas antiga e contemporânea no 

imaginário ocidental: a importância e o impacto da lei 10.639. In: 
BOLAMA, Nico (Org.). Redes de conhecimento: novos horizontes para 
cooperação Brasil e África. São Carlos: Pedro & João Editores, 2007. 

 
______. África – desconstruindo mitos. São Paulo: Secretaria de Educação 

Municipal de São Paulo/CEERT, 2008. 
 
______. Angola, Moçambique e Brasil: línguas, identidades e relações étnicas – 

desafios e interpretações. In: CARDOSO, Clodoaldo M. (Org.). Convivência 
na diversidade: cultura, educação e mídia. Bauru/São Paulo: Cultura 
Acadêmica, 2008a. 

 
________. Nas marolas do Atlântico: interpretações de Angola, da África, do Brasil 

e de Portugal. Relatório Científico (Pós-doutorado), Campinas: Faculdade 

de Educação, UNICAMP, 2009a. 
 

_______. Políticas públicas e ações afirmativas. São Paulo: Editora Selo Negro. 
Coleção Consciência em Debate, 2009b. 

 

_______. Os direitos humanos, a América Latina e a África: uma avaliação do 
humanismo hipócrita. In: LEMES, Sebastião de Souza et. al. (Org.). A hora 
dos direitos humanos na Educação. São Carlos: Editora Rima, 2009c. 

 
_______. Você conhece aquela? A piada, o riso e o racismo à brasileira. São Paulo: 

Editora Selo Negro, 2012. 
 
______. Conceitos motores, conceitos mutantis - a Antropologia e o Brasil são 

dinâmicos. Tese (Livre Docência em Antropologia Brasileira), Araraquara. 
Faculdade de Ciências e Letras, UNESP, 2014a. 



116 | Intelectualidade coletiva negra: memórias, educação e emancipação 
 
 

______. Protagonismo quilombola: seus sujeitos e seus saberes influenciando a 
educação. Comunicações, Piracicaba, Ano 21, n. 1(2014b), p. 107-119.  

 

______. Prefácio. In: SILVA, Gerson Gonçalves da; MALOMALO, Bas´Ilele. Às 
margens do Atlântico Sul: Reflexões Negras.  São Paulo: Factash, 2010a, p. 
7-10. 

 
_______. De migração em migração se constrói impérios, reinos e cidades: o 

africano no contexto da globalização. In: MALOMALO, Bas´Ilele; 
FONSECA, José Dagoberto; BADI, Mbuyi Kabunda (Org.). Diáspora 
africana e migração na era da globalização: experiências de refúgio, 

estudo, trabalho. Curitiba: CRV, 2015, p. 17-34. 
 
_____; FONSECA, Simone de Loiola Ferreira. África e o Brasil: o ensino e a 

aprendizagem de uma política do Estado. In : MALOMALO, Bas´Ilele ; 
RAMOS, Jeannette Filomena Pouchain. Cá e Acolá: Pesquisa e prática no 

ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Fortaleza: UECE, 
2016, p. 41-59. 

 

GINZBURG, Carlo. Controlando a evidencia: o juiz e o historiador. In: NOVAIS, 
Fernando A.; SILVA, Rogério F. da (Orgs). Nova história em perspectiva. 
São Paulo; Cosac Naify, 2012, p. 342-358. 

 
KI-ZERBO, Joseph (Coord). História Geral da África – metodologia e pré-história 

da África. Brasília: UNESCO, 2010. 

 
KILEUY, Odé; OXAGUIÃ, Vera. O Candomblé bem explicado (nações bantu, ioruba 

e fon). Org. Marcelo Barros. Rio de Janeiro: Pallas, 2009. 
 
MALOMALO, B. Minha Macumba é Axé. In: Cadernos Negros: Poemas Afro-

Brasileiros. Vol. 27. Quilombhoje: São Paulo, 2004, p. 18. 
 
_____. Estado, quilombos e cultura africana em São Paulo. In: PASSOS, Ana 

Helena Ithamar; VIEIRA, Sandro Francisco; ROSA, Leandro da Silva. 
Projeto Quilombos Vivos. São Paulo: ASSAOC, 2006, p. 51-58. 

 
_____. Multiculturalismo e educação: a contribuição do cientista da religião no 

debate sobre a inclusão das africanidades no ensino brasileiro. In: Religião 

& Cultura. Ensino religioso no Brasil: Balanço, desafios, perspectivas, vol 
VI, n. 11, p. 107-122, jan/jun. 2007. 



Bas´Ilele Malomalo | 117 
 
 

____. Saberes negros a serviço de uma educação protagonista da diversidade. In: 
SILVA, Gerson Gonçalves da; MALOMALO, Bas´Ilele. Às margens do 
Atlântico Sul: Reflexões Negras.  São Paulo: Factash, 2010a, p. 85-100. 

 
_____. Repensar o multiculturalismo e o desenvolvimento no Brasil: políticas 

públicas de ações afirmativas para a população negra (1995-2009). 

Araraquara: UNESP, 2010b. (Tese de doutorado). 
 

______. Branquitude como dominação do corpo negro: diálogo com a sociologia 
de Bourdieu. Revista da ABPN, v. 6, n. 13, mar.-jun. 2014a, p. 175-200. 

 

______. Filosofia do Ubuntu: Valores civilizatórios das ações afirmativas para o 
desenvolvimento. Curitiba: CRV, 2014b. 

 

_____; FONSECA, José Dagoberto; BADI, Mbuyi Kabunda (Org.). Diáspora 
africana e migração na era da globalização: experiências de refúgio, 

estudo, trabalho. Curitiba: CRV, 2015. 
 
________. Mobilização política dos imigrantes africanos no Atlântico Sul pela 

conquista de direitos em São Paulo: o caso da morte da Zulmira em 2012. 
Revista Crítica Histórica, Ano VII, no 13, junho/2016a, p. 1-26. 

 

_____. Relação entre as disciplinas das africanidades e a construção de uma 
identidade cidadã entre alunos negros e brancos na Universidade Camilo 
Castelo Branco. In : MALOMALO, Bas´Ilele ; RAMOS, Jeannette filomena 

Pouchain. Cá e Acolá: Pesquisa e prática no ensino de história e cultura 
africana e afro-brasileira. Fortalaza: UECE, 2016b, p. 87-114. 

 
_____. Macumba, macumbização e desmacumbização. In: SILVEIRA, Ronie 

Alexsandro Teles da; LOPES, Marcos Carvalho (Orgs.) A religiosidade 

brasileira e a filosofia. Porto Alegre, RS: Editora Fi, 2016c, p. 132-160. 
 
________. Repensar o multiculturalismo e o desenvolvimento no Brasil: políticas 

públicas de ações afirmativas para a população negra (1995-2009). 
Volume 1 – Porto Alegre: Editora FI, 2017a. 

 
________. Repensar o multiculturalismo e o desenvolvimento no Brasil: políticas 

públicas de ações afirmativas para a população negra (1995-2009). 

Volume 2 – Porto Alegre: Editora FI, 2017b. 
 



118 | Intelectualidade coletiva negra: memórias, educação e emancipação 
 
_____. Retrato dos brancos/as antirracistas feito do ponto de vista de uma 

educação macumbista. In: MULLER, Tânia; CARDOSO, Lourenço. 
Branquitude: estudos sobre identidade branca no Brasil.Curitiba: Appris, 
2017c, p. 259-276. 

 
_____. Estudos Africana ou Novos Estudos Africanos: Um campo em processo de 

consolidação desde a diáspora africana no Brasil. Capoeira – revista de 

Humanidades e Letras, vol. 3, n. 2, 2017d. 
 

MAMANI, F. H. Viver bien/ buen viver: Filosofía, políticas, estategias y 
experiências de los pueblos ancestrales. 6 ed. III-CAB: La Paz, 2015. 

 

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 2 ed. São Paulo: 
Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2011. 

 

MOORE, C. Racismo e sociedade: novas bases epistemológicas para entender o 
racismo. Belo Horizonte: Mazza, 2007. 

 
MUNANGA, K. A identidade negra no contexto da globalização. In: Ethnos Brasil. 

Ano I – n. 1 – março 2002, p. 11-20. 

 
MVENG, E. L´art d´Afrique noire: liturgie cosmique et langage religieux. 

Yaoundé: Clé, 1974. 

 
NTUMBA, Tshamalenga M. Le réel comme procès multiforme : pour une 

philosophie du Nous processuel, englobant et plural. Paris : Edilivre-

Aparis, 2014. 
 

OBENGA, Théophile. L´Égypte, la Grèce et l´école d´Alexandrie: histoire 
interculturelle dans l´antiquité aux souces égyptiennes de la philosophie 
grecque. Paris: Khepera/L´Harmattan, 2005. 

 
____. Pour une nouvelle histoire. Paris: Présence Africaine, 1980. 
 

ORLANDI, Eni Pucinelli. 12 ed. Análise de discurso: princípios & procedimentos. 
Campinas, SP: Pontes, 2012. 

 
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixás. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 
  



Bas´Ilele Malomalo | 119 
 
SANTOS, B. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. 

In: ______ (Org.) Conhecimento prudente para uma vida decente: Um 
discurso sobre as ciências revisitado. Porto: Afrontamento, 2003a. 
Disponível em: <http://www.ces.uc.pt/bss/pt/artigos.htm>. Acessado 

em: 2 set. 2007. 
 
_____. Por uma concepção multicultural de direitos humanos. In: SANTOS, 

Boaventura de Sousa (Org). Reconhecer para libertar: os caminhos do 
cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2003b, pp. 429-461. 
 
SANTOS, B; MENESES, M. (Orgs.). Epistemologias do Sul. 2 ed. - São Paulo: 

Cortez, 2010. 
 
SODRÉ, M. A verdade seduzida: Por um conceito de cultura no Brasil. 3 ed. – Rio 

de Janeiro: DP & A editora, 2005. 
 

RAMOS, G. Introdução crítica à sociologia brasileira. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 
1995. 

 

RAMOSE, Mogobe. Sobre a legitimidade e estudo da filosofia africana. In: Ensaios 
Filosóficos, Volume IV - outubro/2011, pp. 9-25.  

 

_____. A ética do ubuntu. Tradução para uso didático de : RAMOSE, Mogobe B. 
The ethics of ubuntu. In: COETZEE, Peter H.; ROUX, Abraham P.J. (eds). 
The African Philosophy Reader. New York: Routledge, 2002, p. 324-330, 

por Éder Carvalho Wen. 
 

_____. African Philosophy through Ubuntu. Harare: Mond Books, 1999, p. 49-66. 
Tradução para uso didático por Arnaldo Vasconcellos.  

 

TRINDADE, Solano. Poemas antológicos. São Paulo: Editora Nova Alexandria, 2007. 
 
VERGER, P. Orixás: Deuses iorubas na África e no novo mundo. 6 ed. – Salvador: 

Corrupio, 2002. 

 





 
 
 

4 
 

Saberes plurais: 

elementos da trajetória de 
Dagoberto José Fonseca 

 
Elisangela de Jesus Santos1 

 
 

Introdução 
 
Sabemos que os processos de construção identitária de 

indivíduos e grupos negros possuem especificidades e constituem 
situações complexas de enfrentamento do racismo e superação de 
adversidades sociais e étnico-raciais que não são facilmente 
reconhecidas, visto que antes de alcançarem compreensão mais 
ampla por parte de outros grupos, atravessam questões de 

                                                      
1 Professora e Pesquisadora da Área Temática de Cultura e Sociedade do Bacharelado em Línguas 
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entendimento psíquico-social da própria existência do sujeito negro 
enquanto pessoa diversa. 

Ao tratarmos de trajetórias de sujeitos negros, nos deparamos 
com a discussão sobre processos identitários específicos. Em 
decorrência da importância que as questões identitárias adquiriram 
para grupos não brancos nas sociedades contemporâneas, tanto no 

âmbito teórico-conceitual, quanto político, a questão da consciência 
e percepção de uma existência diversa dos padrões hegemônicos e 
da branquitude (BENTO 2002) passa a ser tido quase que como uma 
obrigação dos sujeitos negros ou dos “diferentes” em nossa 
sociedade.  

Constitui uma contradição relevante que o desenvolvimento 
da consciência do “tornar-se negro” seja uma obrigatoriedade 

individual, enquanto a condição diversa é parte da totalidade do 
mundo em que vivemos, devendo então ser compreendida pela 
totalidade dos grupos humanos, independente do seu 
pertencimento étnico-racial. No entanto, enquanto houver formas 
de construção de saberes ancorados em perspectivas etnocêntricas 
e embranquecidas como instrumentos de opressão e imposição de 
determinadas formas de poder, tal percepção fica mais difícil de ser 
admitida e reconhecida como parte integrante da vida em sociedade. 

Diante da realidade social amplamente hierarquizada, a 
atuação histórica das forças sociais em movimentos de luta por 
reconhecimento de direitos sob prismas identitários étnico-raciais e 
de gênero trazem questões que, ao final do século XX e início do XXI, 

permitem-nos perceber a incoerência de práticas societárias 
desiguais. Por outro lado, trazem à tona a constatação de que toda 
forma de desigualdade deve ser superada. Essa consciência decorre 
do enfrentamento das desigualdades histórico-sociais, cognitivas e 

do racismo e pauta-se num pensamento interdisciplinar e 
interseccional (DAVIS, 2016) que articule os âmbitos 
socioeconômicos, culturais e políticos de nossa realidade (GOMES, 
2010, p. 444). 
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O protagonismo e a intervenção de intelectuais negros têm 
sido instrumentos fundamentais para indagar, pelo viés da 

diferença, o lugar ocupado pelo ‘outro’ antes visto como “objeto” ou 
esfera de domínio de grupos majoritários na construção de saberes 
que fomentam as diferentes esferas de poder. Assim, encontram 
enorme destaque os estudos de trajetórias de indivíduos e grupos 

negros, com suas narrativas de vida pautadas por especificidades de 
gênero, classe social, religiosidade e pertença familiar sob o prisma 
étnico-racial; contemplando também elementos de suas formações 
educacionais e atuações nos campos político, artístico e científico. 

Este protagonismo de sujeitos negros, marca a trajetória de 
homens e mulheres que se comprometem “diante dos problemas e 
demandas sociais do seu tempo” para gerar conhecimentos e para 

realizar ações que impactam na sociedade contribuindo para a 
democratização dos processos e projetos produtores de saberes 
(GOMES, 2010, p. 444), trabalhando com vistas à promoção de 
igualdade de direitos societários e cognitivos num prisma de 
diversidade. 

A construção de identidade étnico-racial do professor 
Dagoberto como intelectual negro está completamente permeada 
pela existência de mulheres negras que estiveram presentes em 
distintas fases de sua vida e carreira acadêmica. Segundo ele mesmo 
afirma, não há possibilidade alguma de pensar sua trajetória sem a 
presença de sua mãe. Ela é a pessoa mais presente em todas as fases 
de sua formação.   

 

Para além de ter me dado a vida, ela me deu todas as condições de 
poder pensar livremente, [...] me deu total liberdade, mas 
liberdade extremamente relativa porque ela dizia: faça tudo certo, 

não faça nada daquilo que você não arque com as consequências 
do teu ato. E tudo aquilo que você fizer fora, você vai ter uma 

consequência. (informação oral)2. 

                                                      
2  Entrevista concedida por FONSECA, Dagoberto José. Entrevista I [julho, 2016]. Entrevistadora: 

Elisângela de Jesus Santos. Araraquara, 2016. 1 arquivo .mp3 (3,54 min.). Essa nota refere-se a todas 
as referências de informação oral indicadas nas citações deste texto. 
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No âmbito hegemônico, infelizmente, não se respeita 

devidamente o conhecimento popular informal constituído no 
âmbito da fala, já que o mundo ocidental elege apenas o saber formal 
como único saber passível de legitimidade. Tendo em vista que 
Dagoberto não provém de uma família de intelectuais de formação 
acadêmica, podemos perceber que o conhecimento a ele fornecido 
pelas mulheres negras que o acompanharam desde a infância, tendo 
sua mãe como referência primeira e conselheira insubstituível, 
dentre outras mulheres que também eram trabalhadoras do lar ou 
empregadas domésticas, tais como suas tias, nos deparamos com a 
necessidade de refletir sobre o paradoxo da invisibilidade da mulher 
negra e empregada doméstica em nosso país, tendo em vista seu 

fundamental protagonismo na formação, desenvolvimento e 
carreira profissional de vários homens, negros e brancos em nossa 
sociedade.   

Mulheres negras, sobretudo as que dedicam suas vidas ao 
cuidado dos outros e aos trabalhos domésticos sejam para suas 
próprias famílias, seja sob assalariamento, são pessoas que 
participam ativamente da construção de nossas sensações, pois que 
nos sensibilizam seja como amas de leite, babás, faxineiras, 

cuidadoras, domésticas. No entanto, não as enxergamos, não a 
tocamos, não a sentimos, não a ouvimos, não reconhecemos seus 
protagonismos na vida cotidiana, história sociocultural e político-
econômica brasileira.  

 
No Brasil, as pretas e empregadas domésticas são aquelas 
mulheres em que a psicologia social nos informa que são mulheres 

subalternas; são aquelas que recebem ordens, pois mandamos 
nelas. De modo que são concebidas como parte de nossa memória 

e atitude impregnada de escravismo, de patriarcalismo e de 
mandonismo que vem dos longos séculos escravistas (XVI a XIX) 
no país. Elas foram sistematicamente tornadas invisíveis nas 

histórias oficiais dos municípios e, desta forma, também colocadas 
para fora da história brasileira (BAIRRÃO, FONSECA, SANTOS, E., 
2015).  
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Estes grupos constituidores de um “cosmopolitismo 

subalterno” (SANTOS, B. 2010) concentram sua força justamente 
por portarem diferentes racionalidades ou partilharem 
“compreensões híbridas” que misturam componentes e valores 
ocidentais e não-ocidentais (idem, p. 43).  

Por força das desigualdades cognitivas existentes no ocidente, 
a noção de justiça cognitiva como justiça social implica no 
reconhecimento de que formas de saber diversas daquelas pautadas 
no pensamento abissal são tão importantes quanto as formas já 
canonizadas (SANTOS, B., 2010). Atentemos então, para a 
reprodução de conceitos e narrativas em que tais grupos ficam 
condicionados a repetir e se conformar com a ordem social 

estabelecida; sem que se problematize sobre suas leituras 
particulares, vinculadas aos próprios interesses e em conflito com a 
hegemonia estabelecida, considerando suas memórias e saberes. 

 
As bases familiares  

 
Ao se lembrar das recomendações de sua mãe, Dagoberto 

menciona que a preocupação em o orientar para que tivesse 

responsabilidade perante seus atos estava relacionada ao amplo 
conhecimento que tinha do filho. Assim, Dagoberto fala de si mesmo 
através do olhar da mãe: “ - eu sempre fui muito sarrista!” 
(informação oral). Quando via os irmãos serem advertidos pela mãe 

“eu morria de rir” (idem), o que acarretava a intervenção materna 
no sentido de neutralizar conflitos que pudessem desarmonizar as 
relações entre os filhos, com o objetivo de educá-los para que 
(ob)tivessem respeito uns pelos outros.  

A questão do riso é tão importante para Dagoberto como 
pessoa que foi decisiva em seus estudos acadêmicos e na sua atuação 
como autor. Fonseca (2012) problematiza a questão do riso a partir 
da piada e do racismo à brasileira. Mas, como percebemos através 
do convívio, o riso aberto, ou melhor dizendo1; “um sorriso negro 
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que traz felicidade”, constitui parte essencial e constante de sua 
própria trajetória de vida, até os dias de hoje. 

Das lembranças trazidas pela infância no que hoje é o Parque 
Regina na região do Campo Limpo em São Paulo, podemos perceber 
a vivência comunitária como perspectiva de vida importante na 
trajetória de Dagoberto: 

 
Então teve essa vida: o bairro, a molecada tudo crescendo ali. E as 
mulheres tendo uma relação super afetuosa conosco, uma mãe 

olhava outros filhos, quer dizer, era uma vida muito comunitária. 
Você não tinha aquela coisa de ‘ah, você vai comer na sua casa’ 
você comia aonde você tava brincando, todo mundo comia. Então 

não tinha a ‘sua casa’. Todo mundo tava brincando, era muito 
bom” (informação oral). 
 

Durante a terceira para quarta série escolar, aumenta seu 
interesse por futebol e ele começa a intensificar a participação nas 
partidas de jogo de bola, na rua. Como forma de estímulo, dos 9 para 
os 10 anos, em 1971, a mãe o leva para o São Paulo Futebol Clube 
para estabelecesser uma dinâmica constante de treinos. Mas, em 
decorrência da dedicação ao futebol no clube paulista, seu 
rendimento escolar diminui e os professores preocupados informam 
à família que, diante das notas recorrentemente baixas naquele 
bimestre, Dagoberto deveria trocar de turma.  

Deste momento em diante, o bom aluno passa por mudanças 
dramáticas: a mudança de turma implicava em mudança de período 

escolar, do matutino para o vespertino. Além disso, para a criança, 
significava conviver com uma nova turma, composta por crianças 
desconhecidas e, portanto, impunha novas formas de adaptação e 
um período de solidão escolar; além do terror de ter que sair da “sala 

dos fortes” para a “sala dos fracos” já que o sistema escolar 
hierarquizava os alunos com melhor desempenho dividindo-os em 
turmas A, B, C e D em ordem decrescente, com vistas classificar o 
desenvolvimento de cada um.  
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Diante desses acontecimentos, o pequeno Dagoberto se 
depara com a necessidade de realizar suas primeiras escolhas: ainda 

que tivesse obtido aprovação em três peneiras futebolísticas (testes) 
no São Paulo Futebol Clube, percebe que a ida para a “sala dos 
fracos” não sinalizava um projeto de futuro possível para ele, então 
opta pela escola, após conversar com a mãe que o questiona sobre o 

que ele deseja viver naquele momento. O menino percebe-se envolto 
num ambiente de acirrada competição: “ olha, eu gosto demais de 
futebol, mas futebol tem umas coisas que eu não gosto. As pessoas 
visam às pernas das outras, eu não via isso na rua, na brincadeira 
com os meus amigos na rua” (informação oral). 

O futebol era para ele, divertimento. Brincadeira prazerosa 
que não poderia ser meio de aniquilar o companheiro, de vivência 

no lazer. Percebia também, através das conversas entre os próprios 
meninos que treinavam ou que já estavam em outras categorias, a 
ampla competitividade que levava os jogadores a sofrerem diversos 
tipos de lesões e machucados, o que foi fundamental para que ele 
desistisse da carreira quando estava ainda no Dente de Leite.  

Para além dessa vivência no bairro e no âmbito cotidiano das 
relações de vizinhança, a trajetória escolar deste intelectual e seu 
gosto pelos estudos se relacionam também com o estímulo que 
recebeu ainda criança tanto da família, por parte de sua mãe, pai e 
tias que visualizavam os estudos como perspectiva de vida; mas 
também pela bolsa usufruída como benefício aos funcionários da 
empresa multinacional onde seu pai trabalhou toda uma vida. “Eu 

gosto muito de futebol, mas futebol eu posso brincar com os meus 
colegas na rua. Eu prefiro a escola porque a senhora [mãe] sempre 
falou pra mim, o pai sempre falou, a tia Aparecida sempre falou, pra 
mim, que estudar era tudo” (informação oral). 

Este momento marca, tal como antes orientou a mãe, o 
direcionamento do pai que lhe guia no sentido de assumir 
compromissos com responsabilidade perante a oportunidade de 
usufruir da “bolsa do pai”: o pai era um homem que lia muito e era 
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muito consciente politicamente, era importante, para o pai, que ele 
estudasse. 

Na escola, a dedicação durante o semestre seguinte fez com 
que o aluno aplicado, após ter deixado o futebol como objetivo 
profissional, se sentisse motivado a voltar para sua antiga turma, 
recuperando seu nível de notas. Uma vez na quarta-série, já com 

uma professora bastante rigorosa e firme, entende que seu papel é 
dedicar-se aos estudos. No segundo semestre, assume uma outra 
professora, Benedita, mulher negra com quem Dagoberto tem seus 
primeiros lampejos de consciência de negritude, através das 
relações de afetividade estabelecida entre professora e aluno. 

A presença de Benedita constitui uma série de novidades na 
vida escolar do menino: suas aulas, além de teóricas, tinham 

práticas físicas. Benedita tinha um vínculo interessante com o 
atletismo: estabelecia dinâmicas lúdicas e esportivas, coordenando 
atividades como corridas em torno da escola, corridas com 
barreiras, salto a distância e jogos como “queimadas”. Através destes 
afazeres e saberes, além de dispender gasto energético dos alunos, a 
professora estabelecia mais proximidade entre ela e as crianças, 
entre as próprias crianças e fortalecia a confiança individual dos 
alunos. 

A escolha de Dagoberto e sua família, pela escola, implica na 
opção por um projeto de ascensão social a partir da atividade 
intelectual que se faz muito relevante para pensarmos no plano das 
hierarquias sociais em que vivemos. Ainda que estejamos falando de 

uma criança com dez anos e do que se projeta para ela, a maneira 
como ela se autopercebe como ser autônomo, capaz de realizar suas 
próprias escolhas, leva em conta o contexto macro e do coletivo, pois 
grupos negros paulistas, em suas práticas cotidianas, orientavam 

seus descendentes para o entendimento e obtenção de condições de 
vida digna. Nessa perspectiva, vislumbram oportunidades de 
sucesso e projeção pessoal/familiar/coletiva não como privilégio de 
pessoas brancas enriquecidas. Assim, crianças negras almejam e se 
voltam à projetos de ascensão social em suas trajetórias 
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profissionais resultando em conexões importantes entre aptidões 
pessoais e escolhas próprias, contando com amparo e apoio de suas 

famílias. 
A estrutura familiar que se criou em torno do menino 

Dagoberto tinha um projeto de ascensão, um projeto de geração de 
renda, mas também tinha valores importantes de coletividade, pois 

era importante ter um compromisso com o outro. Este outro não 
precisava ser necessariamente um familiar seu, mas ele passou por 
uma formação que implicava na conduta ética que não fosse 
prejudicial às outras pessoas, conduta que valorizasse os outros 
seres, respeitando-os, sem jamais voltar seu trabalho para o prejuízo 
alheio. Retomamos então, o valioso ensinamento da rigorosa mãe: 
não se pode rir do outro, sobretudo quando este outro está numa 

situação ruim ou muito pior do que a nossa (informação oral).  
O direcionamento da mãe e das mulheres da família como um 

todo contribuiu definitivamente para que o jovem Dagoberto 
obtivesse o sucesso, sendo ainda hoje reconhecido tanto por sua 
família, seus colegas de trabalho, orientandos e orientandas e 
intelectuais do campo das ciências sociais brasileiras e do continente 
africano, sobretudo dos países africanos de língua portuguesa. Em 
suma, como ele mesmo expressa: “essas mulheres negras: minha 
mãe, minhas tias, elas me formaram, eu devo muito a elas” 
(informação oral).  

Na importância dessas relações familiares e do ensinamento 
transmitidos por via da palavra, no núcleo familiar e ainda segundo 

as concepções teóricas do próprio Dagoberto, podemos 
compreender a visão de mundo de grupos negros brasileiros como 
parte integrante do legado negro africano. Neste sentido, 
ressaltamos a palavra falada como referência cosmológica 

fundamental no universo afro-brasileiro. Através da palavra tudo se 
forja e se transforma. Por meio dela, grupos negros brasileiros, 
herdeiros de diversos legados civilizacionais africanos constituem os 
mais distintos tipos de relacionamentos, seja com outros grupos 
humanos, seja com animais, objetos e coisas, artes, lazeres e fazeres. 
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Hampaté Ba (1992) observa que, no continente africano, 
artesãos tradicionais realizam seus trabalhos enquanto cantam 

ritualmente ou emitem palavras míticas e mesmo seus próprios 
gestos laborais constituem (n)uma linguagem. “De fato, os gestos de 
cada ofício reproduzem, no simbolismo que lhe é próprio, o mistério 
da criação primeira” (HAMPATÉ BA, 1992, p. 196) ligada ao poder 

da palavra. Assim, um tecelão pode ser considerado como um 
“criador” da palavra criadora e, um ferreiro o mestre do fogo que 
promove a transmutação.  

Neste sentido, a episteme de um ferreiro prevê a iniciação de 
seus filhos pelas mãos de um outro mestre de ofício que não ele 
mesmo. Um artesão tradicional, através de seus gestos emprega 
suas forças de vida para realização de um trabalho como função 

sagrada (idem, p. 198). Tal percepção implica numa relação de 
participação, um privilégio ao usufruir da vida na terra como dádiva 
divina e denota também a percepção de que a formação de um filho 
não pode ficar restrita ao âmbito familiar. É com este pensamento 
que a mãe insere o filho em outros contextos de produção de 
conhecimento, para além do futebol e da escola como poderemos 
ver futuramente. 

Em decorrência das presenças femininas tão marcantes na 
vida de Dagoberto, sobretudo na infância, ao chegar à adolescência 
o jovem passa a estabelecer relações de amizade com grande 
número de mulheres, meninas negras e brancas. Ao longo do tempo, 
este autor construiu e ampliou muitas relações de afinidades com 

mulheres, tanto pessoal, quanto política e profissionalmente.  
 

Mulheres negras e testemunho 
 

Para Dagoberto, a percepção da existência como homem negro 
também consistiu num longo processo vivenciado enquanto 
experiência de alteridade e sofre a influência de sua avó paterna, D. 
Teresa de Jesus Fonseca. Nascida em 1893 na região de Indaiatuba, 
São Paulo, Teresa foi filha de pais escravizados, militante que 
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carregava estandartes no 13 de maio e que guardou consigo no corpo 
e na estrutura psíquico-afetiva da memória, o testemunho do período 

escravista brasileiro, ao mesmo tempo em que constituiu resistências 
contrárias a este processo social arcaico, patrimonialista, racista e 
machista (BAIRRÃO, FONSECA, SANTOS, 2015). 

Do legado de lutas negras no tempo histórico, tal 

enfrentamento era manifesto “nas revoltas, na elaboração de 
estratégias de resistência cultural, no desenvolvimento de formas 
alternativas de organização social livre, cuja expressão concreta 
encontra-se nos quilombos, cimarrones, cumbes, palenques, 
marronages e maroon societies” por todo o continente americano 
(GONZALES, 1988, p.79). 

Para além dos vínculos familiares, é em meio aos seus dez anos 

de vida que como já vimos, ocorre outro marco relevante na vida de 
Dagoberto José, a presença forte de D. Benedita, sua primeira 
professora negra - e aqui consideramos as relações no plano 
institucional escolar e não familiar, visto que sua mãe é sua grande 
mestra. Depois dessas mulheres, na infância, há contato com outras 
mulheres negras durante seu percurso acadêmico: Matilde Ribeiro, 
Roseli de Oliveira, Gevanilda Santos, Maria Inês Barbosa que 
constituem o grupo negro da PUC. O movimento negro feminino da 
PUC e do MNU impuseram ao jovem Dagoberto, outras demandas 
não mais suas, mas feministas. As professoras e intelectuais Josildeth 
Gomes Consorte e Petronilha Beatriz Gonçalves, bem como Neusa 
Gusmão também são mulheres importantes em sua trajetória. 

A conjunção dessas forças femininas interferindo nas 
histórias de vida de grandes homens intelectuais propicia uma 
reflexão sobre o protagonismo feminino não apenas a partir da luta 
feminista, mas também a partir de suas intervenções junto a vida de 

meninos e homens através de vivências como a maternidade, a 
docência, o aconselhamento amigo, o companheirismo e o 
casamento. Tais experiências permitem visualizar que não se 
constrói nenhum tipo de conhecimento em isolamento, que os 
saberes de todos são produtos e produtores de relações, de modo 
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que precisamos atentar para a comunicação e transmissão de 
saberes como dimensões integradas à própria vida cotidiana, como 

fator fundamental da produção de conhecimentos.  
A influência de pensadoras negras na constituição de saberes 

não apenas acadêmicos, mas também de conhecimentos práticos 
definitivos no âmbito coletivo atravessam trajetórias profissionais e 

acadêmicas. A trajetória de Dagoberto perpassa uma concepção de 
fazer intelectual fruto de vivências compartilhadas e constituídas 
por legados que antecedem – e são maiores – que suas próprias 
intervenções individuais. Compreendemos que, sem este conjunto 
de relações não há sentido e nem possibilidades para que indivíduos 
negros possam existir e realizar suas práticas socioculturais e 
políticas. 

Alfredo Bosi (1992) observa que o significado de cultus está 
associado tanto ao “que foi trabalhado sobre a terra, cultivado”; 
quanto “o que se trabalha sob a terra; culto; enterro dos mortos; 
ritual feito em honra dos antepassados” (BOSI, 1992, p. 15). 

 
A esfera do culto, com a sua constante reatualização das origens e 

dos ancestrais, afirma-se como um outro universal das sociedades 
humanas juntamente com a luta pelos meios materiais de vida e as 
conseqüentes relações de poder implícitas, literal e 

metaforicamente, na forma ativa de colo (BOSI, 1992, p. 15). 
 

Essa aproximação entre o mundo vivido com o mundo da 
morte, no sentido de se sentir e se entender como parte da vida dos 

antepassados e dos mais velhos, foi crucial no entendimento de 
Dagoberto enquanto ser negro. A morte de d. Teresa, sua avó paterna, 
foi fundamental para que se pudesse questionar sobre sua identidade 
negra; questionamento que estava latente, mas não era uma questão 
de fato. Quem eram os Fonseca?, de onde provinha aquela referência 
de sobrenome?, o que aquela denominação escondia de sua própria 
referência de ancestralidade africana? Essas e outras questões sobre 
seus antepassados no contexto escravista brasileiro, após o enterro de 
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sua avó paterna, passaram a ser perguntas fundamentais para o 
jovem recém-ingresso na universidade 3. 

As lutas sociais e políticas exigiram de Dagoberto a reflexão 
teórico-conceitual das práticas realizadas em âmbito coletivo. Já por 
volta dos 13 anos, essa intervenção tão forte na vida comunitária nas 
periferias paulistas imprime nele o desejo por ser advogado, a fim 

de consolidar as reflexões sobre o que já realizava na prática e 
também para firmar ainda mais a luta em âmbitos institucionais, 
em defesa dessas comunidades. Nesse período, passa a ter contato 
com uma literatura proibida à época, acessando livros de Che 
Guevara, Fernando Morais, investimento que ele passa a fazer nele 
mesmo, aos 15 anos e através dos recursos que obtém com seu 
primeiro emprego num laboratório de prótese dentária.  

Ainda durante a adolescência Dagoberto José inicia-se como 
aprendiz de prótese dentária incentivado pela mãe, com a mediação 
de seu primo Gilberto que já era protético. Iniciou como office boy e 
foi aprendendo o ofício no laboratório de um senhor, Lourival da 
Silva, que lhe oferecia um salário mínimo além de transporte para o 
laboratório-escola, continuando também a trajetória na educação 
formal. O sr. Lourival atribui-lhe registro na carteira profissional: 
aprendiz de prótese dentária. Essa profissão ocupou cinco anos da 
vida de Dagoberto: dos 15 aos 20 anos.  

O convívio e aprendizagem neste laboratório inclinam seus 
interesses profissionais para o campo da Odontologia, mas almejava 
ser um “dentista diferente”, querendo entender tudo da boca. 

Contrariando as indicações do pai que projetava inicialmente que ele 
ingressasse na metalurgia através de um curso que iniciou, mas não 
se dedicou o suficiente: ajustador mecânico. 

                                                      
3 Para uma aproximação importante deste autor com o universo ancestral como ensinamento às 

gerações futuras sob perspectiva de gênero e no contexto das religiões de matrizes afro-brasileiras é 
interessante seu livro infanto-juvenil: Vovó Naná vai à escola., publicado em 2009 pela FTD. No livro, 

Dagoberto dá nome à uma das meninas personagens assim como chamou sua primeira filha, Aisha. 

Não podemos deixar de ver na obra, uma homenagem à sua própria avó, D. Teresa de Jesus Fonseca 
em relação à sabedoria da orixá Nanã. 
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Uma série de fatores apontam os caminhos do protagonista 
em outras direções. Aprimorado em várias esferas do campo 

odontológico, Dagoberto saiu do laboratório para se formar em 
outra profissão, que definiria o perfil profissional de sua vida. O 
término dos trabalhos como protético marca seu ingresso na 
universidade e no curso de Ciências Sociais, ainda que no período 

do laboratório de prótese tenha se inscrito em vestibulares para 
Odontologia. 

Fundamentalmente, o fato de ter saído do laboratório de 
prótese dentária fez com que ele procurasse obter outras fontes de 
renda. Na oportunidade, fins de 1982, tem acesso a um edital de 
educação de jovens e adultos que lhe desperta interesse. Ele tinha 
então por volta de 21 anos quando inicia sua carreira como professor 

na educação de adultos, no que era à época conhecido por MOBRAL, 
Movimento Brasileiro de Alfabetização. 

À época desta seleção, o monitor era responsável por montar 
as turmas e as aulas eram organizadas em igrejas, salões paroquiais, 
sociedades amigos de bairro ou outros espaços disponíveis nos 
próprios bairros. Mais uma vez, a intervenção de sua mãe é essencial 
para realização do projeto. Outro fator foi a capacidade de liderança 
que Dagoberto já possuía, haja vista o convívio comunitário que teve 
na infância e que lhe possibilitou inserção importante em 
movimentos sociais no âmbito da Igreja Católica, através do Padre 
Mauro Baptista, “padre e professor de Teologia e de Filosofia da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, membro da 

Congregação dos Missionários do Verbo Divino” (FONSECA, 2014), 
seu mentor intelectual e grande mestre que lhe conduz ao ingressar 
nas lutas do movimento negro através das Pastorais e Comunidades 
Eclesiais de Base, fornecendo-lhe também outras bases teórico-

epistemológicas, conforme Dagoberto verbaliza em seu memorial. 
Além dessa atuação importante no movimento de 

alfabetização de jovens e adultos, Dagoberto intervém em outras 
comunidades além da sua, participando de mutirões para 
construção de casas e barracos em bairros empobrecidos e favelas. 
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Implicando retribuição, renovando e reatualizando a noção de 
“dom” como contrapartida, ou de “economia moral” (2000) tais 

formas de mutirão consolidam a materialidade das relações de 
grupos empobrecidos de nossa sociedade, funcionando também 
como prática terapêutica e de cura coletiva que perpassa a alegria e 
o riso.  

Com o apoio do Padre Mauro e da comunidade, Dagoberto 
passou a ministrar aulas para um grupo de cerca de 20 pessoas da 
comunidade, sobretudo mulheres e, dentre elas, sua mãe. O público 
da sala de aula era composto por uma série de trabalhadores: vigias, 
porteiros, comerciantes, trabalhadores da construção civil, donas de 
casa, empregadas domésticas. Na condição de professor, o olhar 
para este público se amplia, tendo em vista que a relação com a 

comunidade fica mais aproximada, tendo em vista que ele se torna 
professor de pessoas com as quais já tinha aprendido ampla gama 
de saberes e fazeres éticos, morais e práticos bem como pela 
amplitude do tempo compartilhado.  

O interesse por questões de saúde bucal deteve sua atenção 
nos fatores expressos através dos corpos das pessoas que 
compunham aquela sala de aula que, vitimadas pela exploração e 
expropriação capitalista e pelo racismo, tinham as marcas de 
desigualdade impressas em suas arcadas dentárias, na ausência ou 
precariedade de seus dentes. Naqueles momentos como professor 
de pessoas adultas empobrecidas, Dagoberto percebeu que possuir 
uma boca cheia de dentes no Brasil era privilégio de classe e que 

uma boa saúde bucal constituía marcador relevante que propiciava 
entendimento sobre as desigualdades sociais e étnico-raciais no 
Brasil.  

Tal percepção aconteceu ao mesmo tempo em que o jovem lia 

e discutia Paulo Freire nos encontros de formação política em que 
participava, juntamente com estudantes da USP que como ele, 
ingressaram no concurso para monitor do MOBRAL.  

Essa atuação como militante e professor em comunidades 
empobrecidas fornecendo alimentos para o corpo e para a alma das 
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pessoas, aliada a formação teórica que foi consolidando com as 
literaturas e a metodologia de Paulo Freire e orientações do Padre 

Mauro foi voltando seu interesse e sua percepção para uma crítica 
social fundamental. Dagoberto sentiu que o fato dele gostar de ver 
as pessoas sorrindo estava muito mais vinculado a uma questão 
sociocultural do que propriamente estética como antes ele 

imaginava. “Era necessário ter condições materiais de estar 
sorrindo” (informação oral).  

Outros fatores interessantes, durante esta caminhada no 
movimento de jovens e adultos, eram as conversas realizadas entre 
ele e os estudantes da USP que também eram monitores do projeto. 
Muitos destes estudantes eram jovens brancos de classe média que 
tinham uma discussão teórica bem articulada, mas pouca vivência 

prática das realidades dos grupos que motivavam suas reflexões.  
Um desses jovens destaca para o próprio Dagoberto sua 

capacidade de intervenção na realidade social, o que constituía um 
perfil interessante do aluno do curso de Ciências Sociais, visto que 
Dagoberto era, na prática, um cientista dessa área ainda que sem ter 
ingressado na universidade. Sua universidade era a vida. Ele era um 
cientista social, mas ainda não sabia. Foi então procurando entender 
e teve real consciência dessa identificação com o curso e com este 
campo de análise, interpretação e intervenção na realidade, também 
através de leituras e conversas com outros colegas que cursavam 
história, pedagogia e a própria ciência social. 

Ao final do ano de 1983, Dagoberto faz vestibular na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP, para ingresso no 
curso de Ciências Sociais da instituição. As experiências, encontros 
e vivências nos movimentos sociais anteriores ao ingresso na 
universidade foram fatores cruciais para sistematizar sua formação 

acadêmica, conforme ele mesmo aponta: “Eu prestei ciências sociais 
e foi a coisa mais certa que eu fiz na vida” (informação oral). 
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Apontamentos e reflexões finais 
 

Ao narrar fatores de sua própria trajetória, Dagoberto José 

Fonseca faz ainda mais. Atua e situa-se no presente tendo como 
referência de humanidade a memória do passado pautada na 
oralidade e na visão de mundo comunitária, risonha e afetuosa 
provinda do mundo afro-brasileiro e africano.  

Por outro lado, as reflexões aqui realizadas estão em contato 
com nossa própria trajetória de vida, tendo em vista o papel 
fundamental de Dagoberto em nossa formação desde o ano 2000, a 
partir de nosso ingresso no curso de Ciências Sociais da UNESP de 
Araraquara, instituição onde Dagoberto continua a atuar como 
professor e pesquisador, dentre outras atividades de grande 

prestígio que realizou e vem realizando ao longo do tempo. 
Com este sentimento de iniciação como transmissão de dons 

particulares, como herança (HAMPATÉ BA, 1992, p. 202) é que 
esboçamos essas linhas no intuito de utilizar a técnica da escrita para 
materializar, em forma de agradecimento, um pouco de nossas 
vivências junto ao Dr. Dagoberto José Fonseca, professor e eterno 
orientador de quem fomos aprendizes e cujas palavras contribuem 
para construir nossa própria existência intelectual, histórica e 
humana. 

A partir de seu testemunho de vida, percebemos a 
importância da educação informal no contexto das famílias nuclear 
e extensa, bem como por meio das relações de amizade que 

influenciam nossa percepção do mundo para consolidar nossa 
própria vida individual.  

A trajetória de Dagoberto como homem e intelectual se 
constitui atravessada por intersecções entre gênero e raça, além de 
perspectivas inter-geracionais lideradas por várias mulheres negras 
que, através de suas memórias, transmitem-lhe também seus 
próprios testemunhos orais, ensinamentos e valores éticos por meio 
das lembranças de dores e superações; o que nos permite perceber 
os saberes que elas legaram e transmitiram para gerações 
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posteriores. “A possibilidade de enraizar no passado a experiência 
atual de um grupo se perfaz pelas mediações simbólicas. É o gesto, 

o canto, a dança, o rito, a oração, a fala que evoca, a fala que invoca” 
(BOSI, 1992, p. 15) que produz e reproduz conhecimentos amplos de 
sentidos e significados. Não é fortuitamente que Dagoberto dedica 
sua tese de doutorado aos testemunhos de mulheres negras em 

contextos religiosos4. 
Esperamos que com alguns dos elementos aqui apontados 

sobre sua trajetória de vida, possamos ainda sensibilizar outros 
intelectuais sobre a relevância da vida familiar e comunitária no 
protagonismo de intelectuais periféricos. E aqui, problematizamos a 
noção de periferia como alternativa, mas ao mesmo tempo, 
contemporânea a outras formas de organização de saberes no 

tempo e espaço, como produção de epistemologias emancipatórias. 
Observamos então, importantes conexões entre trabalho 

material e produção simbólica, sendo o mutirão prática coletiva que 
resulta na construção material onde as cantigas e brincadeiras têm 
lugar privilegiado. Aqui há um vínculo profundo entre trabalho 
como arte coletiva e sua recíproca do ponto de vista da luta cultural. 
O mutirão material, neste sentido, pode também ser entendido visto 
e sentido como um mutirão poético, se encararmos o mundo sob a 
forma como veem os grupos negros brasileiros que não separam 
arte do fazer da arte do dizer e viver. Tal cosmovisão possibilita 
pensarmos práticas solidárias e construções afetivas também no 
contexto acadêmico-intelectual em que transitamos e nos espaços 

que ocupamos. 
As formas de solidariedade constantes nos movimentos 

sociais brasileiros têm historicamente ensinado gerações de grupos 
periféricos de nossa sociedade a encontrar verdadeiro prazer e 

realização profissional através do trabalho coletivo. Admitindo uma 
concepção do mundo ambivalente e poética, não existe tristeza sem 
                                                      
4  Negros Corpos (I)maculados: mulher, catolicismo, testemunho. Disponível 

<https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/3672/1/Dagoberto%20Jose%20Fonseca.pdf>. Acesso 
10/06/2016. 

https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/3672/1/Dagoberto%20Jose%20Fonseca.pdf
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alegria e o contrário também se impõe. Da tomada de consciência 
das necessidades materiais e humanas surge a prática cotidiana 

permeada pelo universo lúdico que é a brincadeira. Esses esforços 
organizam os ciclos da vida através do trabalho daí a força criadora 
que o riso traz. 

A dádiva artística alimenta o espírito cansado do trabalho 

físico. No entanto, sem o trabalho físico o lúdico não se realiza. Ao 
trabalho corporal a que os grupos negros estão submetidos e se 
submetem, imersos nas determinações do tempo histórico e 
vulnerável, complementa-se a necessidade espiritual de se realizar 
poeticamente, consumindo alimentos lúdicos ao espírito. 

O protagonismo de intelectuais negros nas universidades e 
instituições de prestígio da sociedade brasileira imprime 

obrigatoriamente, novas epistemes que se baseiam neste 
importante ensinamento civilizacional e cosmológico afro-
brasileiro. De um ponto de vista mais amplo, práticas simbólicas ou 
culturais não se descolam do trabalho material. Esses fatores, 
vinculados à escrevivência (EVARISTO 2003, 2008) dos grupos 
populares, especialmente da população negra, organizam a 
existência e explicam a realidade de forma diferenciada dos grupos 
hegemônicos; marcando também a experiência e a trajetória de 
intelectuais negros a partir dos ensinamentos legados por aqueles 
que vieram antes e fundamentam suas intervenções sócio-políticas 
na realidade brasileira. 

Essa mesma escrevivência está pautada e adquire força nas 

palavras faladas e grafadas. A palavra falada, seja verbalizada ou 
escrita, constitui sustentáculo do código social e cosmológico de um 
grupo. A palavra é um mecanismo de comunicação e expressão 
primordial: por meio dela alcança-se o mais alto grau de unidade e 

identidade individual e coletiva; é com ela que se transmite o 
conhecimento para as gerações futuras. 

Os elementos da trajetória formativa e intelectual descritos 
até aqui, dão conta da coerência teórico-conceitual do autor em 
plena concordância com os ideais familiares a ele transmitidos, o 
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que constitui verdadeira honraria para ele perante seus genitores e 
fraternos, bem como consiste em legado que ele mesmo transmite a 

seus filhos e demais descendentes. O mesmo se pode dizer em 
relação aos seus orientandos e orientandas que, uma vez em contato 
com seus ensinamentos pautados por uma visão ampliada de 
mundo, tornam-se também partícipes deste grande legado, como 

seus herdeiros intelectuais.  
As referências familiares de intelectuais periféricos 

contemporâneos como Dagoberto José Fonseca, cujos aspectos de 
trajetória interessam por seu trânsito entre distintas percepções, 
produções e recepções de saberes, orientam-nos no sentido das 
ações de descolonização do pensamento hegemônico como premissa 
fundamental para cumprimento de práticas cognitivas 

comprometidas com a diversidade étnico-racial, de classe e gênero, 
bem como para contribuir com processos de humanização afetuosa 
e solidária nas instituições e grupos em que atuamos e em nossas 
vidas pessoais. 
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Mova/SP na perspectiva 

da biografia micro-histórica: 
apontamentos sobre educação, movimento 

negro e redemocratização no Brasil, por meio 
da trajetória de Dagoberto José Fonseca 

 
Humberto Perinelli Neto1 

 
 

Introdução 
 
A defesa da educação como experiência capaz de modificar os 

homens e, por extensão, as sociedades que constituem é uma das 
convicções que marcam e definem a Contemporaneidade no mundo 
Ocidental. Contudo, no Brasil essa defesa envolve, de maneira 
especial, a população negra, dadas as (tristes) marcas de nossa 
historicidade. 

A relação entre educação e população negra no Brasil envolve 
transformações em vários aspectos, especialmente em dois casos 
(BRASIL, 2004; 2005a; 2005b; 2006). Primeiro, no que se refere à 
inserção social que a escolarização pode garantir a tal parcela 

                                                      
1 Professor Assistente Doutor junto ao Departamento de Educação do Instituto de Biociências, Letras 

e Ciências Exatas (IBILCE/UNESP) de São José do Rio Preto-SP e do Programa Multidisciplinar 
Interunidades de Pós Graduação Strictu Sensu "Ensino e Processos Formativos" (UNESP São José do 

Rio Preto/Ilha Solteira e Jaboticabal). Vivenciou pesquisa versando sobre ensino, cinema e 

africanidades em estágio Pós Doc no NUPE-CLADIN-LEAD, Departamento de Antropologia, Política e 
Filosofia, UNESP/Araraquara, sob supervisão do Prof. Dr. Dagoberto José Fonseca. 
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expressiva e marginalizada da população. Segundo, mas fortemente 
associado ao primeiro caso, na modificação que a escolarização 

envolvendo preocupações étnico-raciais pode suscitar na construção 
do imaginário coletivo existente sobre o negro.  

Considerando estes aspectos é que cabe destacar nesse texto 
a presença de Dagoberto José Fonseca em tal debate, tendo em vista 

sua atuação como educador, sua produção bibliográfica e militância 
política, ações que são intercambiadas na trajetória acadêmica que 
vivenciou/vivencia.  

Contudo, o tratamento biográfico dispensado para 
entendimento de sua trajetória e das questões que comporta e 
expressa recusa a “ilusão” biográfica”, isto é, a abordagem linear, 
estável e reducionistas da “história de vida” (BOURDIEU, 1996, 

p.183-191), assim como preza por entender que os “atores sociais 
inscrevem-se num sistema de posições e de relações estabelecidas e 
definidas na situação, na interação que os une por um momento” 
(LEPETIT, 2001, p. 239). 

Para tanto, seguindo perspectiva teórico-metodológica 
associada à micro-histórica é que foram empregados como material 
principal de pesquisa: depoimentos filmogravados e memorial 
acadêmico do biografado, além de textos bibliográficos.  

Além disso, buscou-se nesta pesquisa levar em conta a 
produção de narrativa generativa, constituída segundo a perspectiva 
indutiva e, como tal, de acordo com a compreensão dos mecanismos 
e funcionamentos sociais, por meio da análise detalhada das fontes, 

o que permite observação mais apurada dos sujeitos e um olhar mais 
desnaturalizado do mundo (GRIBAULDI, 1998, p.121-149; BURKE, 
1992, p.327-348). 

 

A perspectiva biográfica 
 
Ao nosso ver foi a micro-história italiana quem abriu novas 

possibilidades epistemológicas de discussão do gênero biográfico, ao 
intensificar os diálogos com a antropologia social, a lingüística e a 
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semiótica e oferecer uma linha condutora “[...] que parte da 
microanálise de casos bem delimitados, mas cujo estudo intensivo 

revela problemas de ordem mais geral” (GINZBURG, 1989, p.X; 
LEVI, 1992, p.133). Deste ponto de vista, a guinada da “micro-
análise” conduziu ao esforço teórico-metodológico responsável por 
destacar não apenas o valor heurístico das escalas e dos indícios, 

mas, em virtude mesmo destes aspectos, salientar também a 
“ressignificação” das singularidades na história (GINZBURG, 1987; 
LIMA, 2006).  

Na década de 1980, com a re-emergência das relações entre 
história e literatura (LEVI, 1996, p.168-170; DUBY, 1993), estudiosos 
italianos como Carlo Ginzburg (1987) e Giovanni Levi (2000) 
exploraram novas possibilidades de articular os fios e as tramas 

complexas que ligam o individual ao coletivo e vice-versa (ESPIG, 
2006; LIMA, 2006), ao “[...] apresentar de modo menos esquemático 
os mecanismos pelos quais se constituem redes de relações, estratos 
e grupos sociais” (LEVI, 1996, p.173), e enfatizar, inclusive, as 
singularidades e as ações dos indivíduos dentro do contexto histórico 
e do cotidiano de sua época (GINZBURG, 1987, p.74-75).  

Segundo Roger Chartier (1991; 1994), ao renunciar à tradição 
durkheimiana das regularidades e normatizações sociais e criticar 
as “microfísicas” de controle ou de poder caras a Michel Foucault, a 
micro-história apostou nas representações e nas práticas dos 
sujeitos na história (1991, p.173-174), com o objetivo de apreender 
“[...] as racionalidades e as estratégias acionadas pelas 

comunidades, as parentelas, as famílias, os indivíduos” (1994, p.98).  
Para Carlo Ginzburg, a virtude de quem seguir essa 

perspectiva de estudos biográficos deve repousar no manejo de 
ferramentas teórico-metodológicas associadas às ciências da 

linguagem e às artes, especialmente, e é, justamente, a aposta nessa 
capacidade de interpretação que o motiva a defender que “um 
documento que seja realmente excepcional (e, portanto, 
estatisticamente não freqüente) pode ser muito mais revelador do 
que mil documentos estereotipados” (1989, p.177). 
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Em “A herança imaterial” – obra publicada originalmente em 
1985 e que entrecruza micro-história e biografia histórica – Levi 

(2000) investigou a trajetória pessoal de um padre exorcista, Giovan 
Battista Chiesa, no povoado piemontês de Santena, durante o século 
XVII, através de estudo baseado na interface entre as especificidades 
históricas e o cotidiano de uma pequena cidade (e seus personagens) 

com os diversos contextos (político, social, psicológico, econômico 
etc.) “no” local (GEERTZ, 1989) e “para além” do local (BIERSACK, 
1995, p.125). Em artigo sobre os “usos” da biografia, Levi define 
sintomaticamente o valor heurístico deste gênero historiográfico:  

 
A meu ver, a maioria das questões metodológicas da historiografia 
contemporânea diz respeito à biografia, sobretudo as relações com 

as ciências sociais, os problemas de escalas de análise e das relações 
entre regras e práticas, bem como aqueles, mais complexos, 

referentes aos limites da liberdade e da racionalidade humanas 
(LEVI, 1996, p.168).  
 

Giovanni Levi (1996), Jacques Revel (1998) e Carlo 
Ginzburg (1987) demonstraram que o redimensionamento da 
escala de observação e de análise do objeto proposto pela micro-
história, especialmente para aqueles que fazem “usos” do campo 
biográfico, não coaduna com os métodos que tentam enquadrar 
os indivíduos na malha das regularidades sociais, das 
“mentalidades” ou das instituições de poder, nem com a apologia 
de um “individualismo metodológico” (CANDAR, 2000, p. 15). 

Na verdade, os estudos atualmente realizados devem (com 
maior concretude e menos especulação teórica), possibilitar o 
entendimento de que, como nos alertou Heliana Angotti Salgueiro: 

 

A escolha do individual não significa pensá-lo como contraditório 
ao social: seguir o fio do itinerário particular de um homem 
implica inscrevê-lo num grupo de homens que, por sua vez, são 

situados na multiplicidade dos espaços e tempos de trajetórias 
convergentes [...] Uma experiência social é assim restituída na 
complexidade dos seus aspectos mais diversificados. Não há, 
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portanto, oposição entre história local e história global; a primeira 

é uma 'modulação particular' da segunda (1997, p.13-14).  
 

Loriga (1998, p.249) fez uso do conceito de “biografia coral” 
para conceber o singular como elemento de tensão de uma 
multiplicidade de movimentos e conflitos sociais, enquanto Le Goff, 
na linha tênue entre história e narrativa, trabalhou com o “método 

biográfico”, porque “[...] mais ainda que os outros métodos 
históricos, (ele) visa a produzir ‘efeitos do real’ [...]”, assemelhando-
o (sem se confundir de todo) ao método do romancista (LE GOFF, 
1999, p.21; PESAVENTO, 1999).  

Segundo esta perspectiva, através de conceitos 
“antropológicos”, como imaginário, sensibilidade e troca simbólica, 
tornar-se-ia plausível articular os fios e as tramas que compõem as 

relações entre o individual e o coletivo, ao “[...] apresentar de modo 
menos esquemático os mecanismos pelos quais se constituem redes 
de relações, estratos e grupos sociais” (LEVI, 1996, p. 173), bem 
como enfatizar as ações de indivíduos e grupos dentro de diferentes 
contextos históricos (GINZBURG, 1987, p. 74-75; LORIGA, 1998, p. 
247-248).  

Desse modo, enfocar biografias como objeto de pesquisa não 
significaria desreferenciá-las do “global”, nem desconsiderar os 
diferentes aspectos da realidade: o caso em questão, o da já aludida 
micro-história italiana, aponta para o redirecionamento do olhar do 
historiador que, por meio de um ou vários personagens, tenta 

restituir a história particular de uma comunidade, uma cidade e/ou 
um grupo, através dos vários “contextos” aos quais estão inseridos 
(SERNA & PONS, 2001).   

Sobre as recentes possibilidades de diálogo entre a história e a 

biografia, outros intelectuais como Gilles Candar (2000), Anne 
Levallois (2002), Philippe Levillan (2003) e Mônica Rebeschini 
(2006) realizaram balanço crítico do gênero, procurando destacar sua 
contribuição para a requalificação do campo historiográfico (história 
e ciência política, história e psicanálise, história e literatura, história e 
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sociologia etc), bem como apontar os limites metodológicos da 
“aposta biográfica”, notadamente a questão da legitimidade da 

autonomia do indivíduo face às normas da sociedade.  
Falando acerca da reconquista deste gênero a partir dos anos 

de 1980 e 1990, bem como do caráter controverso do “estatuto 
biográfico” para historiadores e críticos, Gilles Candar – como 

também Chartier (2002) e Reis (2003) – recorda que a aposta nos 
estudos biográficos envolve, paradoxalmente, uma crise de 
paradigmas da própria escrita da história, marcada pelas 
(in)certezas e inquietudes teóricas face à intensificação e 
exacerbação (para alguns o eclipse) dos valores e experiências da 
modernidade, e não na produção de biografias em si (CANDAR, 
2000, p.16).    

Enfim, o estatuto biográfico, mesmo com algumas lacunas, 
críticas e ponderações, continua a ser preservado e em constante (re-
)interpretação: daí duvidarmos do postulado do “retorno” da 
biografia (SGAMBATI, 1995; BORGES, 2005) em benefício da tese da 
reelaboração de sentidos e de significados, “afinal de contas, pode-se 
encontrar biografias, se não, [...] ‘em todas as épocas e países’, ao 
menos em muitas culturas e períodos” (BURKE, 1997, p.01). 

Cientes dessas reflexões sobre micro-história é que proponho 
interpretar a experiência vivida por Dagoberto José Fonseca no 
projeto MOVA/SP, levado à cabo na Prefeitura de São Paulo, durante 
o mandato de Luiza Erundina (1989/1992). 
 

Movimentos sociais e periferia 
 
Chama atenção a experiência vivenciada por Dagoberto José 

Fonseca como Coordenador de Atividades Culturais da Secretária 

Municipal de Educação do município de São Paulo, entre 1991 e 
1992, tendo em vista que ocorreu durante a gestão Luiza Erundina, 
prefeita que nomeou como responsável por tal pasta o educador 
Paulo Freire. Tal gestão buscou organizar suas ações a partir de 
quatro eixos: 
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1. Democratização da gestão – democratizar o poder pedagógico e 
educativo – todos os segmentos da escola e da comunidade.  
2. Acesso e permanência – ampliar o acesso e a permanência dos 

usuários da educação pública.  
3. Qualidade da Educação – construir coletivamente um currículo 
interdisciplinar e investir na formação permanente do pessoal 

docente.  
4. Educação de Jovens e Adultos – contribuir para eliminar o 

analfabetismo de jovens e adultos em São Paulo (FRANCO, 2014, 
p. 111). 
 

Até o momento em que recebeu o convite para compor o 
grupo responsável pelo MOVA/SP, Dagoberto havia atuado na 
Secretaria Estadual da Educação, ao lecionar Geografia no Ensino 

Fundamental II (período de 1986-1991) e no Ensino Médio (entre 
1989 e 1991) em escolas situadas na Zona Sul da cidade de São Paulo. 
Era nessa mesma área urbana que Dagoberto havia praticamente 
nascido e onde viveu muito tempo: 

 
Eu nasci em 1961 em São Paulo... no hospital da Lapa... [...] naquele 

momento a gente morava na Vila Madalena, em São Paulo e depois 
a gente saiu da Vila Madalena e fomos morar lá na Cidade 
Adhemar, na divisa com Diadema... e já com 02 anos de idade eu 

fui morar juntamente com meus pais e meu irmão num bairro 
mais distante, que é o Parque Regina, que fica ali no Campo Limpo, 

Zona Sul de São Paulo [...] sai do Parque Regina apenas com 48 
anos de idade [...] um bairro que eu tenho um enorme carinho, em 
função da minha infância, que foi fantástica nesse bairro. Um 

bairro sem asfaltamento, onde a gente podia brincar porque os 
carros não passavam... a gente podia brincar de bola até tarde da 
noite... [...] (Entrevista com Dagoberto José Fonseca, realizada em 

28 de julho de 2016).    
 

Nesta mesma região da capital paulista, Dagoberto havia 
realizado sua militância política numa Comunidade Eclesial de Base 
(CEB), junto à Pastoral da Juventude, sob influência do Padre Mauro 
Baptista. Negro, fluminense de Barra Mansa, onde nasceu em 1934, 
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Padre Mauro atuou como pároco na Vila das Belezas, participando 
de vários projetos de desenvolvimento social, responsáveis pelas 

implantações de creches, postos de saúde e escolas.  
Padre Mauro Baptista também vivenciou ampla experiência 

como docente. Foi palestrante em várias instituições nacionais e 
internacionais, bem como lecionou na PUC/SP, entre 1970 e 1978. Foi 

também professor de História Comparada das Religiões no Instituto 
Teológico de São Paulo, estabelecimento preocupado, justamente, em 
oferecer formação teológica baseada em princípios como 
multidisciplinariedade, transversalidade e valorização da cultura. 

Pertencente à ordem do Verbo Divino, Padre Mauro foi o 
primeiro a obter título de doutor em missiologia na Universidade 
Gregoriana, Roma/Itália, em 1963, mediante apresentação de tese 

intitulada: “Um olhar na realidade da população afro na diáspora 
africana”. Ativista em torno das causas populares, se destacou pela 
abordagem da escravidão e suas consequências para a evangelização 
e, no sentido mais amplo, para a constituição social brasileira, daí 
propor uma epistemologia para elaboração da “Teologia Negra Afro-
americana e Caribenha” (NEVES, 1986, p. 86-92).  

Em texto publicado em 1988, ano do Centenário da Abolição 
da Escravidão no Brasil, Padre Mauro enfatizava o prejuízo social 
brasileiro causado pelo cativeiro dos africanos, classificando tal 
prática como totalitária, e convidava os cristãos à construção de 
outra prática evangelizadora, concebida no diálogo cultural entre 
catolicismo e universo social afro-brasileiro: 

 

De algum tempo para cá se ouve falar de inculturação do evangelho. 
A inculturação é a encarnação da vida e da mensagem cristãs 
numa área cultural concreta, de sorte que esta experiência se 

converta em princípio inspirador, normativo e unificador, que 
transforme e recrie esta cultura, dando assim origem a uma nova 

criação. Paulo 6, em seu documento Evangelii Nuntiandi de 1975 
(n.20), assinalava que a ruptura entre evangelho e cultura é o drama 
de nossa época, como foi de outras também, e que importa 

evangelizar a cultura e as culturas do homem, não de maneira 
decorativa, mas indo até às suas raízes.  



Humberto Perinelli Neto | 151 
 

Esse é o desafio que se apresenta em nosso caso. É um convite para 

uma nova prática teológico-pastoral que traga consigo a necessidade 
da criação de novas posturas e de nova mentalidade. Sem isso, o 
núcleo cultural-religioso do mundo afro-brasileiro permanecerá 

impenetrável a um diálogo evangélico responsável com essa 
realidade negra e seu ethos autêntico. Importa renunciar a uma 
quantidade enorme de preconceitos e de complexos, acumulados 

através dos séculos, para se estabelecer um intercâmbio construtivo, 
que, na sua fecundidade, dê origem a uma nova criação (BAPTISTA, 

1988, p.17 – grifos meus). 
 

Dagoberto trata Padre Mauro como sendo seu “mentor 
intelectual” nas entrevistas realizadas e no texto que compõe o 
Memorial, onde se lê: “[...] inspirou-me por sua eloquência, 
vivacidade e capacidade intelectual a trilhar um caminho 

semelhante” (MEMORIAL, 2014, p.03). De acordo ainda com o 

biografado, a formação religiosa envolvia experiência social mais 
ampla: “Recebíamos juntamente com a Pastoral Operária da 
paróquia, às vezes encontros de formação política” (MEMORIAL, 
2014, p.07), considerados importantes, por Dagoberto, já que 
proporcionava aos moradores do bairro, pois: “nos dava fôlego e nos 
dava base para entender e intervir na nossa realidade de maneira 
objetiva” (MEMORIAL, 2014, p.05).  

 
Alfabetização e transformação social 

 

Foi a militância nas CEB que suscitou em Dagoberto a vivência 
da experiência de atuar como monitor do MOBRAL (Movimento 
Brasileiro de Alfabetização)2, pela Secretaria Municipal da Família e 
do Bem-Estar Social da cidade de São Paulo, no período de 1983 a 
1988. De acordo com o biografado, em uma de suas entrevistas: 

 

No final de 1982 é aberto um concurso pra educador de jovens e 
adultos. Aquilo que nós naquele momento entendíamos que era 

                                                      
2 Posteriormente na gestão do Prefeito de São Paulo, Mário Covas, o nome foi alterado para monitor 
de educação de jovens e adultos. 
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educador de jovens e adultos, alfabetização, mas fundamentalmente 

naquele período, era para ser monitor do MOBRAL. Era a 
nomenclatura, monitor do MOBRAL. Eu fui fazer o concurso. Eu já 
fazia várias coisas no âmbito das políticas pastorais e foi afixado um 

papel lá na capelinha (igrejinha) do bairro. Eu li aquilo, não estava 
fazendo nada e tinha a possibilidade de trabalhar com pessoas do 
meu bairro, que não sabiam ler e escrever. Eu embarquei nessa, mas 

ainda pensando na odontologia, pois era uma fonte de renda. Fui 
trabalhar como monitor do Mobral. No dia 25 de janeiro de 1983, 

num feriado em São Paulo, é reunido um grupo de pessoas que 
foram aprovadas nesse concurso – eu inclusive – e fizemos o 
primeiro encontro. Ali foi explicado o que seria essa coisa de ser 

monitor do MOBRAL. Eu achei interessantes as informações que 
foram passadas. O encaminhamento era que os monitores fossem 
para os seus bairros e vissem aonde poderiam implantar essa sala 

do MOBRAL, poderia ser numa Sociedade Amigos do bairro, numa 
igreja, num salão, em algum lugar. Precisava ter no mínimo 15 

pessoas na sala, para vocês triarem. Os nossos formadores naquela 
reunião diziam: “nós vamos ensinar vocês como tria essa população, 
pra ver qual é o nível de alfabetização que estão – e a partir daí vocês 

formam uma sala. Com o mínimo de 15 vocês podem abrir essa sala 
e começam efetivamente a receber por esse trabalho” [...] 
(Entrevista com Dagoberto José Fonseca, realizada em 09 de agosto 

de 2016). 
 

Com a eleição de Luiza Erundina de Souza à prefeita do 

município de São Paulo, em 1989, houve significativa mudança na 
conjuntura social e política da cidade, sobretudo na Secretaria 
Municipal de Educação (SME-SP), mediante a posse do Prof. Paulo 

Freire como secretário. Uma das ações levada à cabo nesta pasta foi 
a criação do MOVA-SP (Movimento de Alfabetização da cidade de 
São Paulo), política pública desenvolvida em parceria com o 
movimento social de educação da cidade. 

O MOVA/SP era projeto que abdicava da ideia de que a 
alfabetização devia se prestar à mera preparação para o trabalho - 
como era o MOBRAL - e a direcionava para a oportunidade de se 
tornar vivência fundamental para garantia de formação política, 
conforme experiência iniciada em Angicos/RN (GADOTTI, 2013). 
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Daí, não coincidentemente, a presença de Paulo Freire à frente desse 
projeto, dado a articulação que defendeu ao longo de sua trajetória 

entre alfabetização e formação política:  
 

Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve 
necessariamente estar precedida de uma reflexão sobre o homem 
e de uma análise do meio de vida concreto do homem concreto a 

quem queremos educar (ou melhor dito: a quem queremos ajudar 
a educar-se) (FREIRE, 1980, p. 33-34). 

 

Na condição de professor, vivente na periferia paulistana, 
portanto, de atuar junto com a população, conhecer sobre 
alfabetização de jovens e adultos e ser negro, acabou Dagoberto por 
ser indicado para fazer parte do MOVA/SP na Secretária Municipal 

de Educação, com o aval da Associação Afro-Brasileira de Educação 
Produtiva, Cultura e Preservação da Vida (Abrevida) e pelo 
Movimento Negro Unificado, MNU (DOMINGUES, 2007).  

Contudo, para que isso acontecesse, pesou também o fato de 
pertencer ao universo social da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC/SP). Em 1984, Dagoberto havia iniciado a 
graduação em Ciências Sociais na PUC, onde permaneceria até 1987. 
Integrado à tal instituição acadêmica, viveu um ambiente marcado 

pelos debates envolvendo as pautas constituídas em torno da 
redemocratização brasileira. Estudiosos que compunham o corpo 
docente da PUC nesse momento fariam parte, justamente, da 
Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, durante a 

Gestão Erundina, como pontua o próprio Dagoberto: 
 
Todas essas questões perpassam por um espaço político que é, 
primeiro, a PUC de São Paulo... Gadotti, antes de ser da Unicamp, 

passou pela PUC. Paulo estava vinculado à PUC. Mário Sérgio 
Cortella, Verinha Vieira estavam vinculados à PUC. Um grupo de 

pessoas que estava na gestão, estava vinculado à PUC. Então você 
tinha uma filosofia pucciana no interior da SME de São Paulo 
(Entrevista com Dagoberto José Fonseca, realizada em 09 de 

agosto de 2016).  
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Vivendo e atuando na periferia de São Paulo, ao passo que 
também fazia parte da efervescência dos debates universitários 

ocorridos na PUC, resolveu Dagoberto, em 1990, na companhia de 
um grupo de pessoas, organizar a Associação Afro-Brasileira de 
Educação Produtiva, Cultura e Preservação da Vida (Abrevida). De 
acordo com o próprio Dagoberto, numa publicação de sua autoria, a 

Abrevida era: 
 
Entidade fundada na cidade de São Paulo, no final da década de 
1980, com o intuito de trabalhar um conjunto de propostas e 

programas vinculados à educação produtiva na periferia de São 
Paulo. A Abrevida desenvolveu atividades de formação de jovens 
com a Secretária Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo 

nas gestões de Jânio Quadros, Luiza Erundina e Paulo Maluf, 
havendo cerca de 500 professores envolvidos no processo. A 

instituição tinha vínculos com a Associação internacional de 
Educação Comunitária (Icea), com o instituto Gente e com o 
Movimento Negro Unificado, tendo implantado diversos projetos 

na década de 1990 (FONSECA, 2009, p. 94). 
 

A ABREVIDA realizava oficinas educativas e políticas na 
cidade de São Paulo e contava com a participação de intelectuais, 
muitos deles oriundos da USP (Florestan Fernandes, Dilma de Mello 
e Souza e Kabengele Munanga), da PUC (Mauricio Tratemberg, 

Otavio Ianni e Moacir Gadotti) e de movimentos sociais (Plinio de 
Arruda Sampaio, Clóvis Moura, Henrique Cunha Júnior, por 
exemplo) na zona leste e na região central. Da sua atuação frente à 

Abrevida resultaria o convite para integrar a equipe do MOVA/SP: 
 
Nós montamos a Abrevida e com o trabalho que foi se dando em 
torno de uma educação produtiva. Nós somos convidados a 

dialogar – nada mais, nada menos - com um camarada chamado 
Moacir Gadotti. O MNU veio logo em seguida. Porque nós 

estávamos recebendo naquele momento – enquanto proposta – 
aqui em São Paulo, o Jurgen Zimmer [...] que depois daqui ele iria 
pra Cuba, de Cuba ele iria pra Nicaraguá [...] Ele discutia como 

fazer uma educação produtiva, popular, no contexto da América 
Latina [...] Pensar a educação produzida pelas camadas mais 
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pobres da sociedade, da cidade e do campo. Íriamos pensar com 

ele como produzir conhecimento e como que faz desse 
conhecimento produção e geração e renda (Entrevista com 
Dagoberto José Fonseca, realizada em 09 de agosto de 2016).     

       

Participando desta gestão do MOVA/SP, Dagoberto 
testemunhou experiência de política pública marcada pelo 
imbricamento entre educação, ação política e cultura. O MOVA/SP 
se tornava um valoroso projeto de transformação social, muito 
conectado aos anseios de grupos sociais que participavam do 
processo de redemocratização: setores da Igreja Católica, 
intelectuais, universitários e integrantes de movimentos sociais. Tal 
conexão envolvia, inclusive, como ressalta Dagoberto no trecho 
acima apresentado de seu depoimento, atores externos, caso de 

Jurgen Zimmer, docente da Universidade Livre de Berlim, fundador 

do Instituto de Educação Intercultural da Universidade Livre de 
Berlim e co-fundador da Escola para a Vida.  

Embora não conste expressamente nestes eixos, pode-se 
ainda inferir que tais medidas favoreciam, entre outras coisas, a 
ampliação da escolarização à população afro-brasileira, segundo 
uma perspectiva crítica. Isto porque, o MOVA/SP oportunizava a 
construção da aproximação entre poder público e vários 
movimentos sociais, caso do Movimento Negro, bastante atuante no 
processo de redemocratização brasileira. Disso, entende-se que o 
MOVA/SP representou – de modo especial - experiência capaz de 

articular educação, ação política e propostas desenvolvidas pelo 
poder público.  

 
Intelectualidade e ação política 

 
Debates construídos nas Ciências Sociais em torno da 

participação popular, desigualdade social e a condição do negro no 
Brasil ganhavam oportunidade de serem transformados em práticas 
de governo. Assim, o MOVA/SP representava, ao seu modo, 
experiência pautada na articulação entre política e educação vivida 
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no Brasil por muitos intelectuais ao longo do século XX. Exemplo 
desse intelectual é Josildeth Gomes Consorte (PAOLI, 1995), 

pesquisadora responsável por orientar Dagoberto Fonseca em sua 
monografia de aperfeiçoamento (1989), sua dissertação de mestrado 
(1994) e sua tese de doutorado (2000), apresentadas na PUC/SP.  

Josildeth Consorte possuía uma rica vivência acadêmica, tendo 

em vista que havia cursado graduação bacharelado em História e 
Geografia na Universidade Federal da Bahia (1949-1951), graduação 
em Antropologia e Sociologia na Escola de Sociologia e Política de São 
Paulo (1952-1953), Especialização em Antropologia na Columbia 
University (1953) e graduação em licenciatura em História e em 
Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (1957).  

Por conta desta rica vivência acadêmica, Josildeth Consorte 

teve a oportunidade de partilhar da presença de intelectuais que 
auxiliaram a construir a moderna ciência brasileira, segundo 
contexto marcado pela fundação de instituições de pesquisas, 
estágios vividos no exterior e clima nacionalista. Neste interim, 
destaca-se o fato de ter feito parte do grupo de assessores de Anísio 
Teixeira, portanto, de ter se envolvido com projetos educacionais 
nacionais de grande envergadura, compondo, inclusive, a equipe 
que originou e deu sustentação técnica ao Projeto UNESCO no 
Brasil, enquanto auxiliar dos professores Thales de Azevedo e Anísio 
Teixeira em Salvador (Bahia), além de ter feito parte da equipe do 
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE).  

A respeito do CBPE, Josildeth ressalta: 
 

Anísio estava interessado em criar o Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais [CBPE], que é o que eu considero o terceiro momento 
dele [de Anísio Teixeira] de aproximação das ciências sociais, e o 

mais importante. Contar com a participação do Arthur Ramos, na 
década de 1930, como Diretor Geral da Instrução no Rio de Janeiro 

até constituir o projeto nos anos 50 na Bahia foram avanços em 
termos de aproximação das ciências sociais. A criação de um Centro 
de Pesquisas Educacionais, porém era algo muito maior. E era isso 

que ele queria criar em 1955, o Centro Brasileiro de Pesquisas 
Educacionais. Tinha esse título de Pesquisas Educacionais, mas era 
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totalmente voltado para educação e ciências sociais. A revista que o 

Centro editava se chamava “Educação e Ciências Sociais”. O Centro 
se estruturou em duas divisões: uma divisão de pesquisas sociais e 
outra de pesquisas educacionais. Darcy Ribeiro foi um dos diretores 

da divisão de pesquisas sociais e Jaime Abreu, um antigo colaborador 
do Dr. Anísio vindo da Bahia, onde tinha sido diretor das pesquisas 
educacionais. O Centro sempre trabalhou buscando articulação 

entre estas duas vertentes fazendo coisas muito importantes, 
projetos enormes envolvendo grandes nomes (FIGUEIREDO; 

OLIVEIRA; DAMASCENO, 2009, p. 211).  
 

Na 28ª Reunião Brasileira de Antropologia (2012), mais 
especificamente num Simpósio intitulado “Antropólogas pioneiras: 
memórias de campo”, ao refletir sobre sua trajetória profissional, 
Josildeth Consorte destaca a relação que passou a traçar entre 

educação, exclusão e população negra no Brasil, quando 

desenvolveu pesquisas pelo CBPE, durante meados da década de 
1950. Segundo a própria Josildeth, neste depoimento: 

 
Desde que eu lidei com as crianças faveladas na escola pública, eu 
não pude mais perder de vista esta relação... a importância da 

problemática do negro na sociedade brasileira. Quando eu 
trabalhei com as escolas, o foco não era o negro, o foco era o 
favelado; o negro vinha se tornar foco depois, mais tarde e tal... 

mas sem dúvida nenhuma a maioria dos alunos era de negros 
(Simpósio 15: Josildeth Gomes Consorte 

https://www.youtube.com/watch?v=M_3wK_6DJiw. Acessado 
em: 14 de abril de 2016). 
 

Ao atuar no MOVA/SP, Dagoberto repetia a experiência de 
vários cientistas sociais brasileiros que, como Josildeth Consorte, 
haviam participado de projetos públicos envolvendo educação no 
século XX. Como tal, se deparou com situações em que a formação 
acadêmica e os embates políticos se opunham, na verdade, muitas 
vezes se conflitavam. Disso resultaram dúvidas, possivelmente 
resumidas na questão: na condição de intelectual, como pensar a 
realidade social brasileira e promover sua transformação, tendo em 

http://lattes.cnpq.br/0424818396794818
http://lattes.cnpq.br/3976545023162410
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vista a participação política e a efetivação de ações que possam 
significar a construção de práticas capazes de suscitar esta 

transformação? 
Ao atentar para as entrevistas realizadas com o biografado, 

dois episódios parecem ilustrar essa situação de modo ímpar. A 
primeira envolve a crítica de setores do Partido dos Trabalhadores 

ao Governo Erundina, portanto, também as ações desenvolvidas por 
Dagoberto no MOVA/SP, de se conformar ao status quo do Estado 
brasileiro e, por conta disso, de se distanciar dos anseios populares 
e da postura transformadora que um partido de oposição deveria 
apresentar. A segunda está relacionada a vitória de Paulo Salim 
Maluf nas eleições 1992, posto que representou a derrocada do 
MOVA/SP, portanto, de um conjunto de ações levada a cabo por um 

grupo cujo comprometimento para com o projeto envolvia 
pretensões políticas associadas à transformação da realidade social 
e que incluía Dagoberto.   

 
Considerações finais 

 
Interpretar os discursos envolvendo a experiência em torno da 

participação de Dagoberto Fonseca no MOVA/SP permite refletir 
sobre uma série de temas presentes na constituição do contexto 
brasileiro na década de 1980 e início dos anos 1990. O MOVA/SP era 
um projeto que coadunava com o anseio de vários setores envolvidos 
no processo de redemocratização brasileira, caso da ala progressista 

da Igreja Católica, dos intelectuais, de jovens universitários, bem 
como de movimentos sociais, caso daqueles envolvidos com a causa 
do negro. Tais setores estabeleciam nexos em torno de projetos 
educacionais, tendo em vista que acreditava-se que poderiam 

provocar modificações estruturais da sociedade brasileira. 
Pautas desses setores eram abrigadas nas reivindicações do 

Partido dos Trabalhadores (PT), instituído há pouco tempo (a 
fundação havia ocorrido em ), se considerarmos que havia 
conquistado a representativa prefeitura da cidade de São Paulo, nas 
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disputas eleitorais de 1988. A indicação de Dagoberto para atuar no 
gabinete da Secretária Municipal da Educação traduzia de maneira 

ímpar essa conjunção de forças sociais num mesmo projeto político 
partidário. Isto porque o biografado era, justamente, militante 
pastoral, negro, que contava com experiência na educação de jovens 
e adultos e recém-egresso da graduação em Ciências Sociais na 

PUC/SP. 
Por outro lado, interpretar a atuação de Dagoberto no 

MOVA/SP implica em reconhecer dois traços marcantes da 
educação brasileira: a falta de continuidade dos projetos e a 
dificuldade de se promover melhor articulação entre Educação e as 
Ciências Sociais. A exoneração levada à cabo por parte de Dagoberto 
da Prefeitura de São Paulo, em fins de 1992, não é fato especifico 

associado ao biografado, posto que marca, na verdade, o 
rompimento de um grupo envolvido com o projeto MOVA/SP. Tal 
grupo, frisa-se, entendia este projeto como sendo uma oportunidade 
de transformação social, portanto, campo de ação para a prática e 
constituição de uma série de novos conceitos e de certas perspectiva 
emancipatórias junto a população paulistana. 

Como interpretar essa experiência na trajetória de Dagoberto 
Fonseca? Ao que parece, ela lhe permitiu um conhecimento mais 
capilar das ações desenvolvidas dentro da máquina pública e da 
relação existente entre agentes públicos e população. Limites e 
dissabores, entretanto, não o impediram de desenvolver processos 
formativos associados, especialmente, à educação das relações 

étnico-raciais em universidades, prefeituras, associações e 
sindicatos. Assim, leituras sociológicas e antropológicas da realidade 
brasileira desenvolvidas por Dagoberto passaram a envolver a 
passagem pelo MOVA/SP e o projeto de transformação social 

acalentado na virada das décadas de 1980 e 1990. Tempo, 
experiência e projetos dialogariam fortemente, desde então... 
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Raça Brasil e as imagens de uma revista negra 

 
Leandro José dos Santos1 

 
 

Apresentação 
 

Não posso negar que, ao receber o convite para participar 
desta publicação, fiquei realmente entusiasmado. Mas, passada a 
euforia inicial, me dei conta do encargo em que atribuí a mim. Fazer 
parte de um empreendimento como esta demanda confiança e 
responsabilidade.  

Refiro-me à confiança em mim mesmo, isto é, na crença de que, 
aceitando o convite, seria possível atender às expectativas da 
publicação, cumprir os prazos para elaboração, correção e finalização 

do texto e, ao mesmo tempo, realizar outros compromissos, seja os 
de ordem pessoal ou os de caráter profissional. 

A responsabilidade, logicamente, também tem a ver com o 
cronograma e com o texto esperado. Entretanto ela também tem a 

ver com outra questão, que, para mim, parecia muito mais 

                                                      
1  Doutorando em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Campina Grande (PPGCS-UFCG). É Mestre em Sociologia pelo Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista de Araraquara (UNESP). Possui 

Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais, ambos pela UNESP. É professor efetivo de Sociologia 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), onde atuou como 

Coordenador da Área de Ciências Humanas. É pesquisador do Centro de Estudos das Culturas e 
Línguas e Africanas e da Diáspora Negra (CLADIN/UNESP) e do Grupo de Pesquisa Realidade 

Brasileira e Educação Profissional (IFPB). Durante toda a sua graduação, atuou como estudante-

pesquisador no Núcleo Negro da UNESP para Pesquisa e Extensão (NUPE) e no Laboratório de Estudos 
Africanos, Afro-brasileiros e da Diversidade (LEAD). 
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importante, qual seja: a minha contrapartida, não apenas ao 
professor Dagoberto, que foi meu orientador desde a graduação ao 

mestrado, mas, principalmente, a minha contrapartida à 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), ao Centro de Estudos das 
Culturas e Línguas Africanas e da Diáspora Negra (CLADIN), ao 
Núcleo Negro da UNESP para Pesquisa e Extensão (NUPE) e ao 

Laboratório de Estudos Africanos, Afro-brasileiros e da Diversidade 
(LEAD) pela excelente formação acadêmica que me ofereceram. 

Ao ponderar a relação que estabeleci com Dagoberto durante 
a minha passagem pela UNESP, comecei a crer que ele não esperaria 
outra coisa. Em face disso, tomei essa responsabilidade como uma 
obrigação, tal como aquela descrita por Marcel Mauss, em seu 
belíssimo ensaio sobre as dádivas trocadas. Assim, assumi como 

obrigação a responsabilidade. 
Imbuído dessa confiança e responsabilidade, não pretendo 

aqui “iluminar” o debate sobre as questões étnico-raciais no Brasil. 
Espero, unicamente, que este texto possa ter alguma utilidade para 
os estudantes, especialmente os iniciantes nos cursos das Ciências 
Sociais, interessados nos estudos afro-brasileiros. Se existe alguma 
ambição, ela poderia ser traduzida como uma possibilidade de 
estudo da identidade negra e da cultura afro-brasileira, tomando 
como ponto de partida os produtos da indústria cultural e as 
representações sociais negras no jornalismo de revista. 

As reflexões aqui apresentadas fazem parte dos estudos que 
realizei em meu mestrado em Sociologia, na Faculdade de Ciências 

e Letras da UNESP (FCL-AR), em Araraquara. Trata-se de um 
estudo sobre a imagem da mulher negra na revista Raça Brasil. 
Como pretendo tão-somente apontar algumas possibilidades de 
pesquisa, não serão mostrados os resultados do mestrado, pois o 

texto da dissertação pode ser facilmente encontrado na página do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade. O 
que se apresenta é o esboço de um objeto de pesquisa. 
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Jornalismo de revista na cultura contemporânea 
 

Em O leitor e a banca de revista, Maria Celeste Mira (2001) 
assinala questões importantes para o entendimento do processo de 
segmentação da cultura nas sociedades contemporâneas. A partir da 
afirmação de que a indústria cultural tende a unificar o consumidor 

por meio de produtos que se adequam às suas demandas e tendo em 
vista a pretensa homogeneização dos consumidores por meio dos 
produtos culturais, a autora discute o papel da mídia, em especial a 
ação do jornalismo de revista, na formação das práticas culturais de 
consumo e no processo de formação das identidades na cultura 
hodierna. 

Já sabemos que frente ao pressuposto da homogeneização se 

alinhava outra perspectiva, a da diversificação dos produtos culturais. 
Para Adorno e Horkheimer (1985), o mercado divide as mercadorias 
em várias categorias para captar todos os consumidores e, a partir 
daí, transformar todos os indivíduos em seres genéricos. 

Conforme Mira (2001), o processo de segmentação dos 
leitores no mercado de revista pode ser uma ótima estratégia para 
se pensar não apenas a segmentação cultural, mas também as 
práticas de consumo contemporâneas. Para essa autora, as revistas 
são um meio privilegiado para abordar tais questões, pois elas 
sempre foram mais segmentadas que a literatura convencional e o 
jornalismo diário. Isso porque, no jornalismo de revista, o leitor é 
sempre alguém específico, com rosto, nome e necessidades próprias. 

A cada edição uma revista oferece variedade e, ao mesmo tempo, 
algumas marcas de identidade, o que permite ao leitor reconhecer e 
manter uma relação de familiaridade com a sua revista. 

Foi durante o século XIX que as revistas ganharam um espaço 

privilegiado na vida dos brasileiros, pois, segundo Scalzo (2004, p. 
20), “com o aumento dos índices de escolarização havia uma 
população alfabetizada que queria ler e se instruir, mas não se 
interessava pela profundidade dos livros, ainda vistos como 
instrumentos da elite e pouco acessíveis”. E essa população também 
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não se identificava com a linguagem convencional e, por vezes, 
superficial do jornalismo diário. 

Aprofundando a discussão sobre a história das revistas no 
Brasil, descobre-se que, quando comparadas aos outros meios de 
comunicação do século XX, a trajetória das revistas, além de 
acompanhar os rearranjos e as transformações sociais, é delimitada 

pelas fronteiras de gênero, geração e classe social dos grandes 
públicos (MIRA, 2001). 

Entre as décadas de 1930 e 1950, a revista mais lida pelos 
brasileiros era O Cruzeiro. Tratava-se de um produto capaz de 
atender a todos os gostos e estilos de vida. Entretanto, após o processo 
de industrialização e urbanização, observam-se os primeiros passos 
em direção à segmentação do mercado de revistas, com o lançamento 

de revistas como Cláudia, Realidade, Quatro Rodas e Veja. Cada 
publicação passou a ter públicos específicos e nitidamente definidos. 

Nas décadas de 1970 e 1980, delineiam-se outros trajetos para 
a história das revistas no Brasil. Os títulos mais significativos ainda 
abarcavam os grandes segmentos, mas o desejo de ser 
autenticamente brasileiro desaparece e as revistas se tornam mais 
abrangentes. Isso acontece devido ao enfraquecimento do Estado em 
detrimento das identidades individuais. O mercado editorial de 
revistas consequentemente incorpora esse ritmo de mudanças e 
segmenta suas revistas com o objetivo de atender aos diferentes 
estilos de vida. 

Um dos fatores fundamentais para a segmentação das revistas 

foi estabelecido pelo recorte de gênero. As revistas femininas 
contemplavam as mulheres com temas relacionados ao lar, à moda, 
à beleza e ao amor. As revistas masculinas, por sua vez, se voltaram 
para o mundo do sexo, do erotismo ou da pornografia. Mas, fazendo 

frente ao processo de emancipação da mulher, após 1960 muitas 
revistas femininas passaram a abordar temas como trabalho, 
sexualidade e política. 

Além do recorte de gênero, o mercado editorial de revistas 
incorporou outra estratégia: a segmentação por classe social. 
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Contudo, a linha que separa uma edição “popular” de outra, mais 
abastada, tem sido traçada pelo que se convencionou chamar de 

“cultura legítima”. No caso das revistas masculinas, por exemplo, a 
cultura legítima parecia ser aquela que não apresentava o nu como 
pornografia, mas como resultado de uma intervenção artística 
erótica. Ao passo que, nas revistas acessíveis às classes populares, 

esse mesmo nu costumava ser associado a temas vis, à pornografia, 
a obscenidades e a matérias de “baixa categoria artística”. 

 
Raça em revista 

 
Raça Brasil foi uma revista que nasceu num contexto ainda 

mais avançado do processo de segmentação dos mercados. A revista 

foi criada quando o Estado brasileiro, de certo modo, deixava de se 
preocupar com a gestão da política de identidade nacional, 
retirando-a da pauta dos Ministérios da Educação e da Cultura e 
instituindo uma política de valorização do multiculturalismo. Ao 
mesmo tempo, transfere-se aos agentes não governamentais a 
liberdade e a responsabilidade de gerenciarem a própria identidade. 

Diante disso, os movimentos sociais negros percebem que a 
luta pela conquista de direitos já não se sustentava apenas pelo 
combate aos crimes de racismo. Por isso, passaram a se preocupar 
com a proposição de ações afirmativas de compensação e reparação 
para os negros no Brasil. 

Numa breve retrospectiva, verificamos que, na década de 

1960, o movimento Black Soul já discutia a identidade racial em 
termos políticos, mesmo sob a vigilância e desconfiança do governo 
militar, evidentemente. Constituído de jovens – muitos deles 
universitários –, o Movimento Negro Brasileiro emerge no bojo das 

tentativas de reorganização da sociedade civil. Influenciados por 
conhecimentos na área de História, Sociologia e Antropologia e pelo 
fortalecimento e propagação dos movimentos negros norte-
americanos, esses jovens passaram a tomar posições cada vez mais 
agressivas, marcadas por fervorosos ressentimentos antirracistas. 
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Concomitantemente ao fortalecimento de uma consciência 
étnica e de uma identificação positiva da negrura, em algumas 

universidades (ou à margem delas), desenvolveram-se grupos de 
estudos sobre História e Cultura Negra. Nesse primeiro momento, 
não existia regularidade nos estudos, “mas não há dúvidas quanto à 
formação de núcleos de pesquisa e de promoção cultural capazes de 

catalisarem as atenções de intelectuais de destaque e, às vezes, de 
editores e jornalistas, sempre atraídos pelo vigor da singularidade 
cultural afro-brasileira” (SODRÉ, 2000, p. 247-248). 

Ao mesmo tempo: 
 
Desde o início dos anos noventa alguns prefeitos e governadores 
começaram a instituir “secretarias de assuntos negros”; criou-se no 

âmbito do Governo Federal a Fundação Palmares, destinada à 
promoção da cultura afro-brasileira; um negro elegeu-se prefeito de 

São Paulo, a cidade mais próspera do país. Cidadãos de pele escura 
começaram a entrar em partidos políticos, tanto de esquerda como 
de direita. Um grande número de bandas e grupos musicais negros 

passou a frequentar os dispositivos da cena pública, sempre com 
discursos de politização da identidade racial. (SODRÉ, 2000, p. 248). 
 

Sem esquecer, evidentemente, as realizações dos segmentos 
negros ao longo de todo o século XX, em especial a publicação de 
diversos jornais, a atuação de instituições como a Frente Negra 
Brasileira e o Teatro Experimental do Negro e o desempenho de 
parlamentares como Adalberto Camargo, anteriores aos 

acontecimentos descritos por Sodré, outras ações e iniciativas já 
vinham sendo praticadas por diversos sujeitos e movimentos negros 
desde a década de 1970, tais como a criação do Grupo Negro da PUC 
de São Paulo e do Movimento Negro Unificado, as discussões em 
torno da elaboração da Carta Constituinte de 1988 e a criação do 
Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra 

no Estado de São Paulo, entre outras. 
Esse cenário, aos poucos, vai constituindo uma memória, uma 

base social para a aceitação de uma nova imprensa negra que viria 
a ser criada nos anos 90, sob a égide plena da argumentação 
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mercadológica. Atrelado a isso, em 1997, a empresa Grottera 
Comunicação realizou a pesquisa Qual é o pente que te penteia – o 

perfil do consumidor negro no Brasil e revelou que o país abrigava 
uma classe média negra suficientemente grande para motivar uma 
ampla variedade de negócios. 

Criada nesse ambiente de efervescência político-cultural, a 

revista Raça Brasil provocou uma cisão no mercado editorial pelo seu 
ineditismo. Segundo Sandra Almada2, o lançamento da revista dividiu 
o mercado editorial. A revista racializou o mercado. Ou seja, naquele 
momento descobriu-se que existia uma classe média negra no Brasil 
e isso, definitivamente, mudou o mercado editorial brasileiro. 

 
Quando nós fizemos a revista, pensamos numa classe média negra, 
que era uma grande massa invisível e vista como não consumidora 

pelas grandes agências. Logicamente, se você não faz um produto 
para mais de cem milhões de brasileiros, alguma coisa pode estar 

errada, ou com esses cem milhões ou com quem está fazendo as 
propagandas ou com quem está fazendo os produtos específicos. 
(AROLDO MACEDO3). 

 

No discurso de Aroldo Macedo, encontramos uma 
preocupação latente com o consumo. A partir dessa perspectiva, 
deduz-se que Raça Brasil não apenas descobriu, mas difundiu junto 
às agências de publicidade e à indústria de cosméticos o potencial de 
consumo do público negro nesse âmbito. A partir daí muitas 
empresas teriam apostado na conquista desse novo nicho de 

mercado, até então inexplorado. 
 
Raça Brasil: visibilidade e consumo 

 

Mesmo adotando o discurso da diversidade e vislumbrando a 
quebra de paradigma, os profissionais do marketing e da propaganda 

                                                      
2 Sandra Almada, em depoimento, durante entrevista realizada em 19 de setembro de 2010. 

3  Aroldo Macedo foi um dos criadores e editores da revista Raça Brasil. Depoimento concedido ao 
autor em entrevista realizada em 14 de outubro de 2010. 
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sempre evitaram vincular qualquer produto à imagem do negro. Em 
virtude disso, durante muito tempo houve uma ausência de negros 

em peças publicitárias (BELELI, 2005). E, mesmo diante do discurso 
da diversidade, na prática, são os modelos brancos que predominam 
na publicidade. O negro aparece apenas nas propagandas de produtos 
extremamente específicos, ou seja, aqueles com recorte étnico-racial, 

tais como xampus e condicionadores para cabelos crespos, 
desodorantes, hidratantes, maquiagem para a pele negra, etc., ou nas 
propagandas em que a representatividade afro-brasileira é exigida 
por lei (OLIVEIRA, 2007). 

O cenário supracitado revela uma lógica na qual o negro e 
suas representações são mostrados como características negativas, 
indesejáveis. Em virtude disso, pode-se compreender que o 

surgimento do mercado de produtos étnicos fez com que essa 
produção viesse acompanhada da utilização de modelos negras 
como garotas-propaganda, fator que, de uma maneira ou de outra, 
não só estimulou o consumo por parte dessa população, mas 
conseguiu elevar a autoestima da mulher negra. 

Sabe-se que tanto a propaganda quanto os sistemas de mídia 
buscam associar os seus produtos a características socialmente 
cobiçadas, que despertam o desejo no consumidor. Ao longo da 
história humana, a negrura da pele foi considerada atributo 
negativo. E, mesmo nos dias atuais, ela ainda parece ser socialmente 
indesejável para muitos brasileiros, o que poderia explicar a baixa 
visibilidade negra nos meios de comunicação. 

Em virtude disso, Raça Brasil nasceu com o propósito de 
atender e dar visibilidade aos negros brasileiros. O lançamento da 
revista mexeu com o setor editorial no Brasil e, hoje em dia, as 
revistas de comportamento publicam artigos com temas 

relacionados aos afro-brasileiros de uma forma mais natural. 
 
A partir de Raça Brasil o negro passou a ser capa de várias revistas, 
pois antes não nos colocavam na capa, já que achavam que negro 

na capa não vendia. A publicidade também cresceu nesse sentido, 
tratando o negro de uma forma mais igualitária representando o 
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negro não apenas nos anúncios do governo. Hoje as empresas 

privadas utilizam modelos negros para anunciar os seus produtos. 
Raça Brasil foi uma revista que conseguiu mexer com o mundo. 
Ela conseguiu levantar a pontinha do manto de invisibilidade que 

se abatia sobre o negro. Ainda temos muitos problemas, mas pelo 

menos levantamos a ponta do manto. (FRAN OLIVEIRA4). 

 

Tanto o depoimento de Aroldo Macedo quanto os argumentos 
de Fran Oliveira patenteiam como o potencial econômico dos 
segmentos negros estava reprimido, em razão da invisibilidade e da 
ausência de produtos que realmente os contemplassem. Mas 
também deixam transparecer que, a partir do momento em que a 
revista veicula e, especialmente, se coloca como protagonista da 
exaltação de um mercado étnico, ela também inaugura um discurso 

que “pasteuriza a construção de uma cultura afro-brasileira 
contemporânea, deixando-se seduzir por um padrão estético que 
atende a solicitações mercadológicas, com fins de tornar vendável 
essa cultura” (BRAGA, 2008). 

Seja como for, parecia que finalmente os negros seriam 
mostrados nos meios de comunicação. Não há dúvidas de que a 
revista dialogou e dialoga com temas caros às populações negras, 
mas, como veremos adiante, ela também se apropriou de alguns 
elementos da cultura afro-brasileira e os metamorfoseou ao gosto 
do mercado, com vistas a atender a um nicho até então intocado. 

Definida a linha editorial e os objetivos da revista, faltava 
apenas concretizar a sua existência, dar materialidade ao projeto e 

apresentar os seus resultados ao crivo do público. Assim, em seu 
primeiro número, como não poderia ser diferente, o tema da 
invisibilidade negra nos meios de comunicação vem à baila. Uma das 
reportagens da primeira edição ocupou quatro páginas e trouxe em 

destaque Sebastião Aparecido Fonseca – o Sebastian –, modelo 
negro que ganhou notoriedade como garoto propaganda das lojas 
                                                      
4 Fran Oliveira também participou da elaboração da proposta editorial de Raça Brasil. Após Aroldo 

Macedo, se tornou o segundo editor-chefe da revista. Depoimento concedido ao autor em entrevista 
realizada em 29 de setembro de 2010. 
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C&A, e os atores Norton Nascimento e Camila Pitanga, que, naquele 
momento, atuavam numa telenovela transmitida pela Rede Globo, 

A próxima vítima, de Silvio de Abreu. 
Ângela Oliveira, autora da reportagem, discutiu a 

invisibilidade do negro nos meios de comunicação, abordou o tema 
do preconceito e da discriminação sofridos pelos afro-brasileiros nas 

relações de consumo e no mercado de trabalho e demonstrou como 
os parlamentares negros vinham tratando tais questões. Tomando 
como exemplo o caso do Rio de Janeiro, que acabara de criar uma 
legislação obrigando a participação de 42% de negros em 
campanhas publicitárias e produções de TV realizadas naquela 
cidade, a reportagem revelou que propostas semelhantes estavam 
sendo discutidas por alguns parlamentares nos outros níveis do 

governo (federal e estadual). 
O personagem Sebastian, segundo a reportagem, é prova viva 

de que a publicidade estava acordando para o fato de que as modelos 
loiras, magras e esguias não representavam a realidade e totalidade 
dos consumidores brasileiros. Era preciso, pois, incorporar 
personagens “normais” e “comuns” nas peças publicitárias. 
Segundo os criadores dos anúncios da C&A, a atuação de Sebastian, 
além de aumentar as vendas, provocou uma verdadeira empatia 
com o público. 

Apesar de a ideia de fazer Raça Brasil não ter partido do 
empresariado negro, a concretização da revista significou a realização 
do desejo de uma comunidade que estava carente de se ver 

representada por meio de um jornal ou de uma revista. É certo que 
os leitores negros já conheciam outras publicações valorizadoras da 
negritude, mas eram jornais pequenos, publicações esparsas e com 
objetivos localizados, em geral jornais de bairros. Raça Brasil era uma 

publicação com tiragem nacional, bem feita, bem encadernada. 
A edição inaugural da revista vendeu aproximadamente 300 

mil exemplares. Isso porque Raça Brasil foi a primeira revista 
comercial voltada estritamente para o público negro, que, como 
vimos, não se sentia contemplado pelo mercado editorial brasileiro. 
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Além disso, a revista nasceu com a proposta de resgatar e valorizar 
a autoestima de um segmento que não era positivamente 

representado nos outros instrumentos da mídia. Acrescente-se 
ainda a veiculação de peças publicitárias de produtos (cremes e 
xampus para a pele e o cabelo, maquiagens, etc.) e serviços 
(cabeleireiros, maquiadores, estilistas, etc.) especificamente 

direcionados aos consumidores negros. Foi em Raça Brasil que os 
afro-brasileiros encontraram um canal de comunicação para 
representá-los e, através desse canal, eles passaram a ter vez, voz e 
visibilidade. A partir de Raça Brasil criou-se uma imagem positiva 
para o negro no jornalismo de revista, daí o sentimento de orgulho 
que a maioria dos seus leitores nutria pela revista. 

Raça Brasil provocou um impacto gigantesco na vida das 

mulheres negras, principalmente nas mulheres mais velhas e nas 
crianças, pois não havia personagens nem personalidades negras em 
quantidade na mídia hegemônica. Não havia, porém, identificação, 
entre as crianças, a mulheres negras, aos ícones da grande mídia de 
outrora. Conforme uma interlocutora, “quando a revista foi criada em 
1996 eu já tinha duas filhas – uma com 6 e outra com 13 anos –, e 
tinha uma dificuldade de encontrar referências negras na mídia para 
mostrar para as minhas filhas: você ligava a televisão e via a Xuxa e, 
de repente, nós tínhamos um produto para nós”5. 

Foi exatamente por isso que as mulheres negras sentiram 
orgulho pela revista. Houve uma identificação imediata entre as 
afro-brasileiras e Raça Brasil. Afinal, como já dissemos, os sistemas 

de mídia possuem um poder muito grande na vida contemporânea. 
Grande parte desse poder reside na capacidade que ele possui em 
atribuir e afiançar a existência de indivíduos e seus respectivos 
grupos. 

Pelo que interpretamos do contexto cultural atual, nenhum ser 
humano pretende viver em condição de absoluta invisibilidade no 

                                                      
5 Elisa Lucas Rodrigues, membro do Conselho Editorial de Raça Brasil. Depoimento concedido em 
entrevista realizada em 10 de junho de 2010. 
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mundo contemporâneo, pois isso poderia significar sua morte do 
ponto de vista social. Atualmente, as demandas econômicas, políticas, 

sociais e culturais dos diversos segmentos sociais estão sendo 
resolvidas por meio de sua aparição na mídia. No caso da população 
negra, o advento de Raça Brasil não foi visto apenas como um 
instrumento apto a mostrar os problemas de ordem étnico-racial que 

a afetavam, mas como uma possibilidade real de tornar público a sua 
própria existência, enquanto parte de uma coletividade. 

As crianças negras, possivelmente, teriam outra concepção 
sobre a revista. Para as meninas negras, ver personagens negros em 
capas de revistas não seria mais tomado como fator de espanto e 
admiração, pois Raça Brasil possibilitara a produção de uma 
memória positiva a esse respeito. Evidentemente que, ao longo de 

seu desenvolvimento, as meninas negras não deixarão de notar que, 
apesar disso, no Brasil, os negros são as maiores vítimas nos 
indicadores de mortalidade, analfabetismo, evasão escolar, 
desemprego e condições penais, como afiança Fonseca (2009), mas 
o seu sentimento de autoestima certamente será diferente em 
relação aos que as precederam. 

Tendo em vista a quantidade de exemplares vendidos na 
primeira edição, é possível afirmar que, de imediato, houve uma 
identificação de homens e mulheres negros com a revista. Mas 
também é importante perceber, segundo Santos (2009, p. 9), que 
Raça Brasil “nasceu na ânsia de querer explorar o potencial 
econômico de uma classe média negra com alto poder de consumo 

e que emergia no ambiente urbano e também queria se ver 
representada na mídia”. Por isso, uma análise mais aprofundada 
sobre a revista deve levar em conta o contexto de acirrada 
competitividade e efervescência cultural em que o periódico nasceu. 

 
Revista negra em país mestiço? 

 
Aroldo Macedo (apud KOFES, 1996a) afirma que o projeto de 

criação da revista foi norteado pela suposição de que o negro 
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brasileiro também quer consumir e se valorizar. Por isso, a revista 
nasceu com o propósito de atender aos segmentos negros e lhes dar 

visibilidade nos meios de comunicação. 
Logicamente os criadores da revista sabiam das várias 

tentativas anteriores de se fazer um periódico para atender à 
população negra. Sabiam também que a maioria desses periódicos 

não haviam se firmado por muito tempo. Ou seja, Raça Brasil não 
foi o primeiro meio de comunicação a pretender criar, recuperar e 
mostrar o imaginário social negro. Isso já vinha sendo feito há muito 
tempo pelas diversas instituições e jornais negros. Mas os desafios 
postos à Raça Brasil eram muito maiores. 

Primeiro: não se tratava mais de uma experiência com 
objetivos modestos, individuais e localizados. Tratava-se, pois, de 

uma proposta ousada, criativa e que propunha a quebra de 
paradigmas, conduzida por uma grande empresa do mercado 
editorial brasileiro. O que se objetivava era a criação de um produto 
com projeção nacional e internacional e, segundo Fran Oliveira, “a 
revista foi notícia em todo lugar e foi noticiada nos mais importantes 
veículos de comunicação do mundo, que queriam saber os porquês 
[da existência] de uma revista para negros no Brasil”. 

A declaração de Fran Oliveira revela uma faceta curiosa do 
nosso pensamento político e do projeto de identidade construídos 
pelo Estado brasileiro. Durante muito tempo, os negros brasileiros 
foram acusados de serem os causadores de todo o atraso político-
econômico e de serem os gestores dos problemas sociais no Brasil. 

No tempo do Império, e até mesmo durante a República, dizia-se 
que a população negra e mestiça era degenerada portadora de vícios 
e moléstias graves. Em virtude disso, os negros deveriam ser 
substituídos por povos mais “evoluídos e avançados”. A imigração, 

pois, significou a negação do negro. 
Durante o Estado Novo, após a introdução de novos hábitos, 

procedimentos e diagnósticos sobre o Brasil, têm-se o início uma 
nova fase do pensamento político brasileiro. As concepções 
tradicionais e as instituições republicanas são atacadas porque, 
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segundo alguns intelectuais, não tinham correspondência com o real. 
Essa nova ruptura política também trouxe consigo outra 

interpretação sobre a identidade nacional, forjada agora sob o signo 
da mistura de raças e da mestiçagem. 

Porém, essa nova interpretação do Brasil, consagrada, 
inclusive, através da valorização do mestiço, não trouxe mudanças 

significativas para os afro-brasileiros, em especial aqueles 
classificados como pretos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Em primeiro lugar, essa nova maneira de 
enxergar o país ratifica, no plano institucional, a ausência do 
racismo e de conflitos de ordem étnico-racial em nosso território. 
Em segundo lugar, a valorização da mestiçagem significava mais um 
empecilho para a construção e a valorização de uma imagem 

positiva para o negro. Afinal, como construir uma imagem positiva 
e exclusiva para o negro num país marcado pela miscigenação? E, 
por fim, esse novo eixo interpretativo também significava mais um 
passo em busca da tão sonhada branquitude, espelhada nos modelos 
europeus que muitos de nossos intelectuais tanto desejaram 
(FONSECA, 1994). 

O que se compreende disso é que “a cultura do mestiço é a 
cultura da negação do negro”. Foi justamente pensando nesse tema 
que surgiu o estranhamento da imprensa internacional, quando os 
seus representantes se depararam com uma revista segmentada 
para negros no Brasil. Talvez todos estivessem se perguntando 
como Raça Brasil seria recebida no “país onde reina a tão propalada 

democracia racial”. 
Continuando o raciocínio anterior, percebemos, em segundo 

lugar, que a revista precisou quebrar vários paradigmas que 
pesavam sobre os segmentos negros brasileiros: o paradigma da 

pobreza, o paradigma do fracasso e o paradigma da autorrejeição. 
 
A decisão de fazer Raça Brasil contrariou [...] e derrubou três 
dogmas que existiam no mundo das comunicações: O primeiro 

dogma era que negro não tem poder aquisitivo para comprar 
produtos supérfluos. O segundo dogma era que negros em capas de 
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revista não vendem revista. O terceiro dogma era que os negros têm 

vergonha de serem negros. (MELO apud KOFES, 1996a, p. 242). 
 

O discurso do senso comum diz que os negros brasileiros têm 
vergonha de serem negros. Essa informação, somada à ideia de que 
ser negro é sinônimo de pobreza, levou o mercado editorial 
brasileiro a acreditar que qualquer revista com negros na capa 

estaria fadada ao fracasso. Porém, o desafio de pensar uma revista 
específica para essa população foi posto a Roberto Melo6 justamente 
nesse contexto. Coube a ele buscar informações sobre o perfil 
socioeconômico do negro brasileiro, de modo que isso pudesse 
balizar a decisão sobre o lançamento do periódico. Interessava, 
especificamente, “saber quantos negros teriam poder aquisitivo 
para comprar uma revista” (MELO apud KOFES, 1996a, p. 242). 

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha sobre o 
racismo no Brasil e publicada pela Editora Ática no livro Racismo 
Cordial serviu como parâmetro para se conhecer o perfil 
socioeconômico dos afro-brasileiros. Nessa pesquisa, o Datafolha 
dizia que os negros no Brasil superavam 50% da população. 

Diante da demonstração de que o país é composto, em sua 
maioria, por pessoas negras, somada à informação de que desse 
montante havia 5,4 milhões de negros com renda mensal superior a 
vinte salários mínimos, Roberto Melo se sentiu seduzido. Essas 
informações despertaram a atenção da editora e foram 
fundamentais para o encadeamento do projeto de Raça Brasil. 

Segundo Melo, aqueles dados definiam o perfil de seu leitor e 
derrubavam o dogma que relacionava o negro somente à pobreza e 
à marginalidade. 

O curioso é que Roberto Melo acreditava que as informações 

daquela pesquisa revelavam um cenário que não havia sido 
descoberto nem mesmo pelos pesquisadores do Datafolha, e o 
aspecto principal dessa descoberta era justamente o fato de que a 

                                                      
6 Em 1996, Roberto Melo era um dos diretores da Editora Símbolo. 
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pesquisa mostrava que o Brasil é um país de negros, enquanto o 
IBGE informava que o Brasil era um país branco. 

A resposta para o paradigma de que negro na capa não 
venderia só poderia ser respondido após a publicação da revista. 
Esse ponto revela preocupações ligadas não apenas ao processo de 
aceitação/rejeição do negro em relação a si mesmo, mas traz à tona 

as preocupações da Editora Símbolo7 em relação ao posicionamento 
político dos afro-brasileiros, ou seja, ainda havia dúvidas 
relacionadas ao posicionamento do negro frente à sua negrice e à 
sua negritude. 

 
Depois do lançamento da revista, percebi que era totalmente 
diferente. Provavelmente tinha um pequeno grupo com orgulho de 

ser negro. Ou por ter sido bem sucedido, ou por consciência 
política, ou por qualquer outro motivo. E tinha um pequeno grupo 

com vergonha de ser negro. E no meio existe uma imensa maioria 
de negros que ora tem vergonha, ora tem orgulho, conforme a 
situação do dia-a-dia. (MELO apud KOFES, 1996a, p. 246). 

 

Em Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, Munanga (2004) 
argumenta que o deslocamento do eixo interpretativo das relações 
raciais no Brasil, impetradas por Gilberto Freyre (2003), criou um 
cenário em que tanto os negros quanto os brancos, bem como os 
indígenas e os mestiços convivem numa harmonia étnica. O autor 
de Casa grande & senzala demonstrou que negros e indígenas 
contribuíram positivamente, assim como os brancos, para a criação 

e o fortalecimento da cultura nacional.  
Gilberto Freyre transforma a mestiçagem num valor positivo, 

completando os contornos da identidade brasileira que vinha sendo 
desenhada. A ideia de democracia racial e a exaltação da convivência 

harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e 
grupos étnicos permitiram, às elites dominantes, dissimular as 
desigualdades e impedir os membros das comunidades não brancas 

                                                      
7 A Símbolo foi a primeira editora a produzir a Raça Brasil, posteriormente, a revista foi vendida para 
a Editora Escala. 
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de terem consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são 
vítimas na sociedade. Dito de outra forma, o mito da democracia 

racial, além de encobrir os conflitos raciais, permite que todos se 
reconheçam como brasileiros, o que contribui para afastar as 
comunidades subalternas de uma tomada de consciência sobre as 
peculiaridades culturais que poderiam contribuir para a construção 

e expressão de uma identidade étnica própria. 
Conforme Munanga (2004, p. 121): 

 
A análise da produção discursiva da elite intelectual brasileira do 
fim do século XIX ao meado deste [século XX] deixa claro que se 

desenvolveu um modelo racista universalista. Ele se caracteriza 
pela busca de assimilação dos membros dos grupos étnico-raciais 
diferentes na “raça” e na cultura do segmento étnico dominante da 

sociedade. 
 

Tal modelo pressupõe a negação integral da diferença, 
sugerindo certa homogeneidade étnico-racial e cultural por meio da 
miscigenação e da assimilação. “A mestiçagem tanto biológica 
quanto cultural teria, entre outras consequências, a destruição da 
identidade racial e étnica dos grupos dominados, ou seja, o 
etnocídio” (MUNANGA, 2004, p. 121). 

Embora nem todos os intercursos sexuais entre negros e 
brancos tenham ocorrido sob a égide da ideologia racial, Munanga 
nos autoriza dizer que a mestiçagem constitui elemento central para 
essa ideologia porque ela é uma etapa interina no processo de 

branqueamento. O branqueamento ofereceria aos “donos do poder” 
uma garantia efetivamente válida para a amenização dos conflitos. 

Ao contrário do que acontece nos Estados Unidos, a saída mais 
segura para suavizar os conflitos raciais, no Brasil, caminhou a 
passos largos ao encontro da eugenia. A mestiçagem, neste caso, era 
a ponte que deveria ser atravessada para se chegar ao destino último 

do povo brasileiro: o branqueamento. 
E mesmo que os últimos censos demográficos norte-

americanos tenham revelado a presença de uma população 
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multiétnica, os estadunidenses sempre utilizam um modelo 
classificatório binário baseado na polarização negro/branco. Lá, até 

pouco tempo, o mestiço não existia como categoria social e não 
possuía uma identidade própria. Ele era considerado um black, 
assim como todos os outros afro-americanos, pois nos Estados 
Unidos a classificação racial baseava-se na origem do classificado, 

isto é, em sua consanguinidade. 
No Brasil, porém, o mestiço é classificado por outro sistema, 

baseado na cor da pele. E, “dependendo do grau de miscigenação, o 
mestiço brasileiro pode atravessar a linha ou a fronteira de cor e se 
reclassificar ou ser reclassificado na categoria ‘branca’” (MUNANGA, 
2004, p. 131). Aqui, salvo algumas exceções, o mestiço dificilmente 
será rebaixado à categoria de negro. 

Em Sociologia do negro brasileiro, Clovis Moura (1988) 
demonstra o prejuízo que a ideologia racial provocou à população 
afro-brasileira. Nesse texto, o autor interpreta os dados referentes à 
cor levantados pelo IBGE durante o censo de 1980. Os resultados da 
pesquisa, que inquiriu os brasileiros a responder sobre a sua cor, 
apontaram para a existência, no Brasil, de um universo composto 
de 136 cores, demonstrando que o brasileiro foge de sua realidade 
étnica, procurando, mediante subterfúgios simbólicos, se classificar 
o mais próximo possível da amostra cromática considerada 
hegemonicamente dominante: a branca. 

Assim, Raça Brasil foi o estopim para a valorização e resgate 
da autoestima daqueles que tinham dúvidas quanto a sua identidade 

negra. A não utilização do termo moreno ou mulato para retratar o 
seu “consumidor”, preferindo-se utilizar o termo negro, fez parte 
dessa estratégia de resgate da identidade negra proposta pela revista. 
Portanto, o dogma da falta de consciência do negro foi quebrado 

com a venda de quase 300 mil exemplares em poucos dias. 
A questão referente ao consumo também foi elucidada com o 

lançamento da revista, pois, segundo Roberto Melo, Raça Brasil 
conseguiu atender especialmente a uma demanda das mulheres 
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negras, que clamavam pelo consumo de produtos de beleza 
específicos para o seu cabelo e tipo de pele. 

 
Raça Brasil e a identidade negra 

 
Na edição de seu lançamento, Raça Brasil difunde recursos 

simbólicos importantes, com vistas a assegurar, junto ao seu leitor, 
que, para além do fato de a revista ser um produto do mercado 
editorial, ela significa, também, a concretização de um desejo/sonho 
comum a muitos negros, ou seja, ela é uma mercadoria cuja 
dimensão simbólica é predominante. 

No outro extremo, pois, firma-se a informação de que a 
revista desempenhará as funções de guia prático na vida dos afro-

brasileiros, que até então não possuíam uma revista que lhes 
mostrassem como tratar e interagir com o seu corpo e cabelo, como 
argumenta Roberto Melo, no depoimento abaixo: 

 
Façam uma revista para nós, façam xampus para nós, nós temos 

problemas no nosso dia-a-dia, nós acordamos com estes problemas 
e queremos resolvê-los, deem informações para nós, nos mostrem 
bem sucedidos, nos mostrem bonitos, nos mostrem bem vestidos, 

façam conosco o que todas as revistas fazem com seus leitores, ou 
seja, façam uma revista para nós. Eles [leitores negros] estavam 

pedindo isto, esta foi a resposta a um produto supérfluo. A relação 
que houve com a revista foi uma relação emocional, ideológica, 
afetiva. (MELO apud KOFES, 1996a, p. 247-248). 

 

Nessa concepção, é preciso entender que a relação da mulher 
negra com o seu cabelo merece uma boa dose de atenção, pois, como 
já assinalavam os criadores da revista, trata-se de uma relação, em 
muitos casos, conflituosa. 

Evidentemente, não é nossa intenção esgotar todas as 

possibilidades de interpretação sobre a revista, porém, gostaríamos 
de salientar que, em todas as capas da revista, observamos a 
presença de outro mecanismo de identificação importante: o olhar 
dos personagens. Quem pretender analisar as capas de Raça Brasil 
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verá que a maioria das capas apresentará personagens olhando 
diretamente para o observador, convidando-o a se identificar tanto 

com a revista quanto com a negrura da pele e as práticas culturais 
daqueles que estão ali representados. 

Tanto para Roberto Melo quanto para Aroldo Macedo, 
criadores da revista, o negro brasileiro já vinha conquistando vários 

espaços sociais, mas num movimento silencioso. Segundo os 
jornalistas, o que faltava para que isso fosse confirmado e se 
tornasse evidente era a elevação da autoestima ao ponto em que 
todos conseguissem compreender que no Brasil os negros também 
estão em movimento. A revista, segundo os editores, parece ter sido 
o estopim para essa tomada de consciência. 

Ademais, as leitoras se identificavam com as histórias de vida 

contadas na revista. Raça Brasil mostra a beleza do homem e da 
mulher negros, expõe a mulher negra de bem com o espelho e a 
incentiva a se valorizar mais, argumentam as leitoras. Não só isso, a 
revista abre espaço para a constituição de uma nova identidade 
negra, estabelecida, agora, por intermédio do consumo. Ora, 
reconhecer essa proposição não significa prognosticar a dissolução 
da cidadania no consumo. Visto que “o consumo é um sistema de 
rituais recíprocos que envolvem gastos para a marcação” 
(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2006, p. 41). Os bens e, nesse caso 
especial, a revista, funcionam como comunicadores de sinais de 
pertença e de exclusão sociais. Entender uma cultura exige que 
entendamos a maneira como os bens são utilizados para marcar 

posições e estabelecer hierarquias sociais. E isso depende da 
maneira como as pessoas são organizadas frente à infinidade de 
sinais emitidos pelos diversos objetos. 

Tomando Raça Brasil como exemplo, pode-se perceber que, 

em virtude de suas características, em vez de ser utilizada para a 
exibição competitiva, a revista serve para dar visibilidade e 
estabilidade às categorias da cultura afro-brasileira. Por isso mesmo, 
devemos supor que uma revista carrega significações sociais 
diversas. E as suas peculiaridades permitem que concentremos 
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nossas interpretações em seu uso como definidor e mediador de 
relações sociais mais amplas. 

Nas revistas do início do século XX, por exemplo, a beleza 
estava intimamente ligada àquela mulher dona de casa, boa mãe, 
devota, temente a Deus e obediente ao marido. É justamente por isso 
que útero e beleza se confundiam, ao passo que a feiura era 

diagnosticada, por médicos, como uma moléstia associada aos 
hábitos de vida degradantes. Enfim, a feiura, naquele tempo, era 
associada à degenerescência da raça. Ao passo que, em Raça Brasil, 
não há negros nem negras feios, cada um parece guardar a sua 
porção de beleza. 

Por fim, o surgimento de Raça Brasil foi um fenômeno 
importante para homens e mulheres negros de todo o país, afinal, 

ela foi a primeira revista a mostrar essa população em suas várias 
expressões. Ela conseguiu construir outra imagem sobre o afro-
brasileiro e representá-lo nos meios de comunicação de massa. 
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Dagoberto José Fonseca e a fuga branca diante 

a inteligência negra 
 

Lourenço Cardoso1 
 
 
Dagoberto José Fonseca intelectual negro inquieto. Penso que 

excessivamente dedicado ao trabalho. Não é virtude, mas, o levou a 
produzir muito. Chamá-lo-ei nesta sócio-autoanálise, apenas de 
Dagoberto na maioria do tempo não de Fonseca, sobrenome mais 
comum nas escritas acadêmicas. Opto por uma abordagem 
ensaística, com diálogos com os teóricos, somente quando 
necessário. Dagoberto José Fonseca é o teórico, o tema central deste 
texto-homenagem. O que homenageio? Dagoberto e o seu vício, sua 
dedicação à labuta. Eu sou produto desta sua atenção exagerada. Fui 
seu orientando no doutorado onde defendi a tese intitulada O branco 
ante a rebeldia do desejo (CARDOSO, 2014). Neste processo tivemos 
uma relação excelente, sou suspeito, declaro-me impedido para falar 

sobre o Dagoberto, pois o admiro como pesquisador, intelectual, no 
caso intelectual engajado. Ciente que falta a intelectualidade negra2, 
segundo minha hipótese 3 , questionar as limitações que o 
engajamento e/ou militância causa a produção acadêmica realizada 

                                                      
1  Professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), 
doutor em Ciências Sociais pela Unesp Araraquara, Mestre em Sociologia pela Universidade de 
Coimbra, Bacharel em História pela PUC-SP.  

2 No caso da intelectualidade branca, a discussão a ser desenvolvida é diferente, pois não considera o 
negro, muito menos a negra um intelectual. (FANON, 1983; CLEAVER, 1971)  

3 Cf. O modo de pensar da razão dual racial (CARDOSO, 2014, p. 67-77).  
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pelos negros (as) desde os anos 1980, se quisermos situar neste 
período. 

Na verdade, considero-me suspeito, diferente de alguns 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, mesmo quando, 
evidentemente implicado a pessoa cujo processo vai analisar, não 
necessariamente declinam-se do julgamento. Diante disso, o 

resultado invariavelmente favorece o réu. Neste ensaio o meu lugar 
de enunciação é justamente o impedimento. Estou ciente que minha 
ótica é laudatória. No entanto, revelado, o autor e a condição de 
produção cabe ao leitor filtrar os exageros, incorreções e 
romantismos os quais não consegui filtrar. Dito isso. Opto em 
abordar o Dagoberto pesquisador, abstendo-me da discussão a 
respeito de pesquisador engajado e ou/ intelectual “militante” 4 e 

como isto apareceria na sua produção acadêmica, pois sou 
estudante, ex-orientando, por isto não me considero a pessoa 
adequada para analisar o seu curso de vida. Eu sou também sua 
trajetória, sou dado quantitativo, quiçá qualitativo do seu Currículo 
Lattes.  

Dagoberto que nesta altura de sua vida parece perceber 
melhor a vida fora da academia a ponto de recusar trabalhos. Por 
exemplo, ao adiar a estadia de eventos para ficar mais tempo com a 
filha e esposa. Mostrando para si e para outros de seus estudantes 
que há vida fora da academia. Ousaria dizer mais. Por mais sedutor 
que seja, por mais que nos dediquemos cada vez mais o tempo do 
relógio as atividades da faculdade na função de servidor púbico 

numa concepção “romântica”, “militante”, “salvacionista”. Isto não 
deixa de ser alienação, pois todo trabalho mesmo aquele relacionado 
à arte (cuja aparência é apenas gozo), não deixa de ser alienado. No 
mundo acadêmico o professor negro ao competir com o branco 

expressa na lógica quantitativa da produção do conhecimento tende 
a se tornar cada vez mais alienado. Dagoberto ao recusar convites 
                                                      
4 Temos que fazer esta discussão. O que existe é a defesa do intelectual engajado e ou militante Cf. 

Bento (2002), não o pensar sobre os limites e potencialidades do intelectual militante segundo as 
minhas fontes de pesquisa até aqui.  



Lourenço Cardoso | 189 
 

nesta altura de sua vida (de maior estabilidade financeira e de 
desdém a competição com os colegas brancos). Ao encurtar sua 

viagem de Moçambique para ficar com sua filha Ana Rosa que sofria 
com ausência do pai, mostra-se menos preso ao emprego. Haverá 
menos pessoas como “nós” produto acadêmico do Dagoberto, no 
entanto, haverá mais Dagoberto José Fonseca vivendo a vida para 

além dos muros da universidade.   
Eu produto acadêmico do Dagoberto José Fonseca o que me 

cabe relatar é a respeito da relação orientador e orientando. As 
implicações de um orientador e um orientando negro numa 
universidade pública. O orientando nos moldes acadêmicos é um ser 
tutelado. Dagoberto de imediato quebrou com qualquer 
possibilidade de hierarquia entre nós. A tutela jamais chegou a ser 

hipótese. A questão de infligir sua vontade ou impor a martelada sua 
ótica nunca aconteceu. Trata-se de um excelente debatedor, no 
entanto, o orientando deve aprender seguindo o seu próprio 
caminho com acertos e erros. No meu caso, não tive grandes 
controvérsias, o Dagoberto me mostrava os seus pontos de vistas 
com facilidade. Existe também o elemento, experiência. O 
Dagoberto José Fonseca, assim como o Boaventura de Sousa Santos, 
que me orientou durante o mestrado na Universidade de Coimbra 
(Portugal), observava meus manuscritos e a minha figura de 
pesquisador muito além do que eu mesmo enxergava. Estava ciente 
disso.  

Eles sabiam que tinha desenvolver a pesquisa por mim 

mesmo, sem atropelos, num processo de aprendizagem. O 
Dagoberto procurou me orientar sem se colocar como padrão a ser 
seguido. Discutia, mas também se continha em colocar a maneira de 
como analisaria o branco acadêmico. Durante a pesquisa, havia 

muitos momentos que tinha que aprender durante o processo, 
depois nós discutiríamos durante as intervenções no texto e 
encontros de orientações. O hábito de apenas estudar o negro (nisto 
incluo o tema África) é o local onde se encontra a maioria dos 
pesquisadores negros. Dagoberto também se encontra neste lugar, 
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isto não o impediu de perceber de imediato a minha proposta. A 
relevância de pesquisar o branco. Mesmo porque em seu mestrado 

chegou a tratar um pouco a respeito (FONSECA, 2012). O que 
significa isto? Uma inversão metodológica. Há consequências de se 
praticar a mudança. O negro ao pesquisar o branco leva também a 
quebra da praxe de apenas estudar o negro, olhar para si.  

Durante a orientação e conversas informais para feitura da 
tese, quanto às divergências resultou no Capítulo 2 da tese de 
doutorado intitulado A negritude e a humanização do branco 5 
(CARDOSO, 2014). A controvérsia se resumiu no seguinte: O tema é 
branquitude, por isto não abordaria a negritude, com exceção do 
espaço da autorreflexão. Se optasse por tratar do negro cairia na 
crítica que destinava aos outros. No entanto, o orientador me 

mostrou que devido à ausência do branco, ao tratar do negro 
poderia ser uma maneira de encontrar o branco pelo contraste. Ao 
seguir a orientação ficou evidente que o Dagoberto estava correto. O 
método de contraste não possui exatidão matemática, o negro é 
“isto” logo branco é “aquilo”, é necessário cuidados, porém, foi 
muito útil para se visibilizar o branco em narrativas onde somente 
aparecia o negro. Quanto à convergência de nossas ideias o 
resultado mais acentuado apareceu no Capítulo 5 O branco 
dissimulado, especialmente, quando desenvolvo o termo branco 
Drácula, uma metáfora proposta pelo Dagoberto José Fonseca a 
partir da ideia de que o branco não se enxerga. Diante disso foi 
possível falar do branco Narciso, o branco que somente enxerga a si 

e outros arquétipos da branquitude.    
De forma geral, observar o outro lado do espelho6, não é um 

exercício que os pesquisadores negros possuem interesse. Quando 
fazem isto voltam rapidamente a dissertar sobre o negro e/ou África. 

Este é o nosso interesse, paixão, costume. Durante a minha 

                                                      
5 Op. cit, 2014. 

6 Com consequências que pode levar ao melhor entendimento do universo racial, os estudos sobre a 
branquitude mostram isto (MULLER; CARDOSO, 2017).  
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orientação o Dagoberto se esforçou para questionar de forma mais 
alongada e sistemática o branco. No entanto, qual o problema de 

apenas observar o negro? Neste momento, estou me restringindo ao 
pesquisador negro.  

Na minha perspectiva pode se tornar problemático quando 
todos nos restringimos a olhar para si. Quando a potencialidade é 

direcionada num único ponto. Isto inclui todo o vir a ser. Além de 
que podemos considerar como reação a sociedade racista. A 
sociedade hierárquica que já se encontrava antes de nossa existência 
(CARDOSO, 2008).  

O pesquisador negro convém ir além da reação. Como disse, 
localizo este artigo a partir dos anos 1980, momento de entrada dos 
pesquisadores negros (as), depois professores (as) universitários no 

mundo acadêmico de forma contínua, mesmo que poucos. Observo 
a geração do Dagoberto José Fonseca, a minha e dos estudantes de 
agora. Podemos dizer que nós optamos em reagir ao racismo para 
minimizar seus efeitos ou aboli-lo. A nossa atitude ocorre inclusive 
por questão de saúde psicológica. No entanto, somos maiores. Não 
somos apenas reação. A potencialidade negra dedicada somente a 
olhar para si é uma fragilidade. Esse é um debate que podemos 
fazer7. Somos mais do que reação ao branco. Somos gigantes. O 
nosso tamanho tem que aparecer como resultado de nossa produção 
científica.  

No Brasil contemporâneo, provavelmente, ouso supor que os 
pesquisadores negros em termos qualitativos e quantitativos têm 

produzido os trabalhos mais consideráveis a respeito da questão 
racial (étnico-racial). Mesmo que a produção branca possua maior 
exposição. Devido o acesso as editoras e cargos de maior poder e 
prestígio nas universidades. Confortáveis nesses lugares eles 

continuam a falar sobre o negro e de todo o resto, enquanto se 
esquecem de si.  
                                                      
7 Cf. Tratei sobre isto numa parte da tese que consistiu numa espécie de teoria do conhecimento, 

sociologia do conhecimento, crítica da produção acadêmica racial no Brasil. Onde propus denominar 
de modo de pensar da razão dual racial. Cap. 2. Tomo I, Op. cit. (CARDOSO, 2014).  
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O pesquisador branco aborda o negro e todos outros temas, 
enquanto o pesquisador negro se restringe ao negro-tema e agora o 

branco-tema. Poderíamos realizar esse debate. De repente o tema 
seria: O futuro da Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros 
(ABPN)? Discutir uma produção científica que vai além da 
epistemologia negra e alcance todas as áreas do conhecimento 

científico. Obviamente, existe o racismo estrutural e institucional, 
mas, a discussão não se esgota na barreira racial.   

Ao sugerir o debate. Não me refiro a ideia de Du Bois, 
consciência dupla, a transcendência da raça (GILROY, 2001). E sim, 
problematizar a ideia de pesquisador geral e específico de forma não 
reacionária (CARDOSO, 2014). Numa metáfora, diria, o branco 
utiliza os dez dedos das mãos e o negro utiliza apenas um dedo ou 

dois das mãos, sua produção do conhecimento é restrita. É verdade 
que o negro se encontra em outros campos científicos, porém, de 
forma isolada, inclusive, até recusando a negritude. A ideia 
defendida é que estejamos em todos os campos, sejamos tudo, sem 
a rejeição da negritude. O debate proposto é que deixemos de ser 
reação, específico. O específico que teoriza sobre dialética entre geral 
e específico; o específico que teoriza sobre intersecção entre geral e 
específico (neste caso, também vice-versa). O específico que teoriza 
sobre a dualidade entre o geral e específico. O específico que teoriza 
sobre a transcendência do específico.  

O debate que proponho é uma provocação. Dagoberto é um 
exímio nesta arte, utiliza a pedagogia da controvérsia em suas aulas. 

Possui senso de humor, se fosse possível (acredito que não) escrever 
um livro didático para ensino fundamental da forma que ele leciona 
seria muito útil. Uma grande ferramenta pedagógica. Se alguém 
pode fazer isto é o Dagoberto. No entanto, o tempo que reserva para 

ficar com sua filha possui maior valor. Quanto às provocações em 
sala de aula, lembro-me de uma a respeito de Stuart Hall (HALL, 
2003; 2005), nós trazíamos o pensamento deste autor para o 
contexto brasileiro sem distinção. Dagoberto insistiu que a ideia de 
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identidade negra e outras intersecções se restringiam ao contexto 
caribenho e britânico, não cabia perfeitamente no Brasil.  

Dagoberto José Fonseca, assim como o Henrique Cunha Jr, 
nos chamava a atenção para ler com o rigor Stuart Hall, Paul Gilroy 
e todos os autores, ser crítico, não ser tornar adepto. Henrique 
Cunha Jr. intelectual da geração anterior ao Dagoberto José Fonseca 

também um dos fundadores da ABPN. Ele que esteve na defesa da 
tese de livre docência do professor Dagoberto José Fonseca, foi o 
único negro presente nesta banca. Ele é um dos poucos negros 
brasileiros com título suficiente para participar deste tipo de 
avaliação. Como esperado, Dagoberto foi aprovado, chamou-me à 
atenção a elegância com que defendeu sua tese. Eu defenderia na 
semana seguinte o doutorado, o seu exemplo levou-me a agir de 

forma semelhante. Assistir a Livre Docência do orientador foi um 
grande aprendizado. Além da pedagogia e orientação da provocação, 
o orientador realizava leitura rígida do texto. Fato que me deixava 
contente porque se tratava de profissionalismo e de retorno 
apropriado. 

O professor Dagoberto ao ministrar aula jogava pérolas que 
vinham durante a interação. Uma delas foi sobre o conceito étnico-
racial. O conceito etnia e raça não eram satisfatórios para dar conta 
dessa realidade social. Por esta razão Dagoberto procurava sempre 
tensionar os conceitos desde o período da graduação, quando foi 
orientado por Josildeth Gomes Consorte8. Ao pensar em voz alta 
esboçou a ideia de substituir o conceito étnico-racial por ethos. Era 

uma de suas propostas que não teria tempo para desenvolver e 
desafiava os estudantes a fazê-lo. Desafio lançado. Eu e o estudante 
Lucas Perdigão Pereira aceitamos. Optamos entregar como artigo de 
fim da disciplina o desenvolvimento da ideia do Dagoberto. Em 

outras palavras, substituir o conceito étnico-racial por ethos ao 
abordar o racismo e a xenofobia. O texto entregue foi nomeado, 
                                                      
8 Intelectual negra baiana de grande prestígio no Brasil. Professora de Antropologia na PUC-SP, foi 

orientadora do Dagoberto na Iniciação Científica, mestrado e doutorado. Ficaram treze anos juntos na 
relação orientadora-orientando. Ele a considera sua mãe acadêmica.  
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Bolivianos em São Paulo: A categoria ethos para uma análise das 
construções identitárias das sociedades do futuro.  

O objetivo foi sugerir uma nova categoria analítica ethos como 
proposta para superar os tradicionais conceitos raça e etnia. A partir 
da hipótese de que eles já caminhavam para um esgotamento como 
dispositivo analítico da sociedade contemporânea. Para 

experimentar o conceito, optamos por analisar a imigração 
boliviana em São Paulo. A nossa intenção era não permanecer na 
análise na lógica binária: branco-negro. Eu tratava do tema 
branquitude e Lucas Perdigão negritude. Queríamos aceitar a 
provocação do Dagoberto e sair de nossa zona de conforto. Por isso 
optamos por um tema pouco familiar para nós. Fizemos. Ao rever o 
artigo, está evidente que não alcançamos, nem chegamos perto do 

objetivo. Porém, tentamos. Estávamos na direção correta. Fomos 
provocados ao protagonismo e aceitamos o desafio. Esta foi a maior 
lição.  

O Dagoberto nos incentivou ao protagonismo, ser sujeito. Ao 
contrário de difundir o complexo de vira lata, o acadêmico que vive 
pedindo “benção” para autoridade estrangeira ou papas nacionais 
como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freyre e Caio Prado Jr. 
Muitas vezes excessivamente glamourizados pelos acadêmicos 
brancos e negros (se ficarmos na dualidade). De forma equivalente, 
glamourizo Dagoberto José Fonseca. Antônio Candido ao falar de 
Sérgio Buarque de Holanda é tão suspeito quanto eu ao falar de 
Dagoberto José Fonseca. Branco falando de branco. Portanto, leiam 

este texto-homenagem, como leem Antônio Candido dissertar sobre 
Sérgio Buarque. Trata-se do negro falando sobre o negro neste caso. 
Esta é outra honestidade que revelo deste meu lugar de enunciação.  

Pensar por si, propunha também Milton Santos, numa 

intervenção pública na PUC-SP, estava no auditório quando ele 
disse: “vocês têm que parar de repetir slogans e pensarem”. E eu 
vivo contrariando-o, repetindo seu slogan. Pensar. Dagoberto José 
Fonseca igualmente nos estimula a pensar, questionar, criticar. 
Estimula isto dentro da universidade pública brasileira que é um 
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lugar onde também se ensina o complexo de vira lata. A ideia que o 
estadunidense e o europeu são sempre melhores do que o resto do 

mundo. Quanto à crítica? Compete dizer que a feitura da minha tese 
foi um questionamento dirigido primeiro, a minha pessoa, segundo 
ao Dagoberto, terceiro a comunidade negra acadêmica, quarto todos 
os outros. Não se esgotou em analisar o branco pesquisador. O 

processo de autocrítica e crítica, dialética do subjetivo e objetivo 
esteve todo o tempo presente. A crítica à produção do conhecimento 
e o sujeito do conhecimento. O resultado do que estou referindo 
aparece, no Capítulo 2, TOMO I, “O modo de pensar da razão dual 
racial”, e no Capítulo 3, no item, “O negro e a liberdade de não ser”9. 

Os orientandos? Dagoberto José Fonseca possui dois estilos, 
segundo minha classificação, “os de dentro” e “os de fora”. Isto 

permite oxigenação de ideias. “Os de dentro” são aqueles que estão 
com o Dagoberto desde a graduação, alguns passam por iniciação 
científica, mestrado, doutorado, outros se tornam professores 
universitários em instituições públicas e privadas. “Os de fora” são 
aqueles que irão ser formados por ele durante o mestrado, mestrado 
e doutorado ou somente doutorado. Eu estou no perfil “de fora”. Eu 
vim direto do Centro de Estudos Sociais, um laboratório associado 
da Universidade de Coimbra para terminar a formação com o 
professor doutor Dagoberto José Fonseca. A parceria funcionou 
bem, antes, durante o mestrado, havia sido orientado por 
Boaventura de Sousa Santos. Nunca tive a intenção de permanecer 
em Portugal para realizar o doutorado. Estava ciente que tinha que 

voltar ao Brasil tentar me inserir nas universidades públicas. 
Pesquisei universidades e possíveis orientadores. Não havia 
ninguém especialista em branquitude, por isto optei por um 
especialista em epistemologia negra.  

                                                      
9 CARDOSO, 2014, Op. Cit. 
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O nome do Dagoberto José Fonseca foi me relembrado pela 
Eliane de Almeida, minha ex-colega de Bolsa da Fundação Ford10. 

Agora, colega docente da Unilab11. Quando fiz graduação na PUC-SP, 
encontrei com estudantes veteranos da época que me falaram que o 
Dagoberto Fonseca esteve por lá, como o Paulino Cardoso e o Acácio 
Almeida12 que me falaram do Núcleo de Estudantes Negros da PUC-

SP (Neafro). Dagoberto Fonseca era mencionado como estudante 
aplicado. Encontramo-nos pela primeira vez num evento que as 
pessoas de minha geração promoveram com o objetivo de resgatar 
o Neafro. Meses depois fui para Universidade de Coimbra iniciar o 
curso de mestrado. As memórias nem sempre nos parecem exatas. 
No entanto, o meu primeiro contato com o Dagoberto referente ao 
projeto de doutorado ocorreu quando estava em Portugal, mandei-

lhe um e-mail com um esboço do projeto, ele avaliou e me retornou. 
Somente viemos a conversar pessoalmente durante o processo 
seletivo para o ingresso no doutorado. As primeiras orientações 
vieram por e-mail. Temos muitos amigos em comum, porém, não 
conhecia o professor doutor Dagoberto José Fonseca, somente havia 
encontrado uma única vez. No entanto, o futuro orientador me 
chamou a atenção de imediato pela informalidade. Ele não 
demonstrou em nenhum momento qualquer vaidade ou fez 
qualquer menção para ser tratado com cerimônia por causa do seu 
currículo acadêmico. Muito pelo contrário. Parecia que nos 
conhecíamos há anos. 

Estudar o branco? Estudar o acadêmico branco que pesquisa 

o negro na condição de objeto? A repercussão do meu projeto de 
pesquisa ocorreu durante o processo seletivo para o ingresso no 
doutorado. Um professor doutor branco na banca estranhou, assim 
como havia ocorrido em meados de 2005, quando prestei o processo 

                                                      
10 Programa de Bolsa de Pós-Graduação como política de Ação Afirmativa financiada pela Fundação 
Ford. 

11 Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira. 

12  Acácio Almeida, professor da Universidade Federal do ABC, Paulino Cardoso, professor da 
Universidade Estadual de Santa Catariana.  
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seletivo para o mestrado no IUPERJ13. Ele considerou muitíssimo 
incomum a proposta. Questionou. Como assim? Você vem aqui para 

estudar a gente? Respondi, exatamente.  Eu venho aqui estudar o 
acadêmico branco que sempre pesquisou o negro. A expressão de 
espanto do seu rosto aumentou. A questão era a seguinte. Um 
estudante negro com o título de mestre vai tornar objeto o branco 

pesquisador com o título de doutor? Isto causa desconforto ao 
branco cientista que não se enxerga nesse lugar. A mesma situação 
ocorreu durante o processo seletivo para a entrada no mestrado14.  

Ao me encontrar com o Dagoberto depois do ocorrido, narrei 
o episódio. Dagoberto José Fonseca, o meu futuro orientador, 
começou a gargalhar, não entendi. Havia acabado de informar que 
provavelmente não passaria no processo seletivo e o futuro 

orientador sorriu. Porém, hoje, ao rememorar a cena, considero 
realmente hilária. Observamos a imagem de uma banca de processo 
seletivo com os membros todos brancos, entra um candidato negro 
e diz que pretender entrar na universidade deles para pesquisá-los. 
Realmente, a banca poderia me desaprovar por causa do 
desconforto que causa o deslocamento do branco da condição de 
pesquisador para objeto. Isto não ocorreu. Fui aprovado. A partir 
deste momento iniciou a orientação com o professor doutor 
Dagoberto José Fonseca, a relação orientador e orientando negro. 
Enquanto que durante o mestrado foi orientador branco e 
orientando negro. O Boaventura de Sousa Santos é branco 
português que é considerado menos branco do que o inglês, porém, 

não deixa de ser branco (CARDOSO, 2017). Na sociedade brasileira 
os brancos estão em todos os lugares. A cultura ocidental racializada 
construiu socialmente o “lugar do branco” e o “lugar do negro” 
(GONZALES; HALSENBAG, 1982).  

                                                      
13 IUPERJ: Instituto Universitário de Pesquisa no Rio de Janeiro.  

14 A questão central do mestrado e doutorado foi praticamente à mesma.  Problematizar o branco 
pesquisador que estuda o negro.    
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O espaço de prestígio social é branco o de falta de importância 
negro. O lugar do mestre? Lugar do branco. O lugar do aprendiz? 

Lugar do negro. No que se refere a aprendiz, o negro seria o 
aprendiz impossibilitado de ser mestre, ou o aprendiz que somente 
tem a função/obrigação de ensinar o aprendiz a permanecer nesta 
condição subalterna. Ao subordinado deve ser ensinado o seu lugar 

pelo próprio colega. Lógica colonialista que persiste (MEMMI, 1989). 
Portanto, o doutor Dagoberto José Fonseca é uma exceção ao seu 
lugar de negro. As exceções são previstas na sociedade racista, 
confirmam a regra. O que deve ser ensinado?  A lição aplicada é se 
conformar com as grades. Enquanto Dagoberto José Fonseca ensina, 
a liberdade, ensina-aprende/aprende-ensina. Ser livre. O método 
provocativo dialogado que utiliza é própria prática da liberdade.  O 

método leva a quebra da subordinação, o rompimento do lugar do 
negro com significado de pior espaço possível.  

Quando se fala de Dagoberto José Fonseca com título de Livre 
Docente em Antropologia Brasileira pela UNESP-Araraquara nos 
referimos a negro-cabeça. O negro sempre foi desqualificado por 
não ser considerado cabeça. O branco seria cabeça e o negro corpo 
(CLEAVER, 1971) Portanto, o lugar do intelectual não seria o lugar 
do negro. Dagoberto José Fonseca é cabeça, porém, negro 15 
(FONSECA, 2001; 2012). O seu pertencimento étnico-racial 
obstaculiza o debate, a crítica e o reconhecimento de sua produção 
científica. Diferente do que acontecem com os professores doutores 
brancos. Se há reconhecimento? Ou melhor, consideração do 

intelectual negro somente é possível enquanto exceção. O termo 
negro é empregado para desmerecer o acadêmico e sua produção de 
conhecimento. O apreço ao intelectual negro é mais rápido quando 
contribui com o papel de conformar a sua paridade racial. Aquele 

que não fizer isto será classificado como suspeito com produção de 
qualidade inferior.  
                                                      
15 Dagoberto José Fonseca em sua tese de doutorado crítica a dualidade razão-emoção, mente-corpo. 

Obviamente, pois todos são: emoção-razão; razão-corpo, cabeça-corpo; corpo-mente. Não se sustenta 
esta hierarquia fruto da mentalidade ocidental.  
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Dagoberto José Fonseca, sua produção científica e os discentes 
que têm formado geram desconforto a sociedade racializada. Por 

isto não convém ser conhecido, impedindo a crítica16 a sua obra de 
forma mais abrangente. Lembro que a produção literária negra os 
Cadernos Negros17 melhor ilustra a invisibilização da contribuição 
negra. Os Cadernos Negros mesmo com seus quarenta anos de 

existência é praticamente desconhecido fora do grupo de militância. 
Não há possibilidade de expor o conhecimento ao ignorar pessoas e 
grupos. Silenciá-los, invisibilizá-los.  

A ação de ocultamento não é inocente, contribui para se 
sustentar a ideia de que determinadas funções sociais são exercidas 
de forma mais eficiente pelo branco. A ciência e a literatura seriam 
exemplos. A produção cultural e cientifica negra teria qualidade 

inferior, salvo, nichos culturais, caso do esporte, cujo expoente 
maior é o Edson Arantes do Nascimento, conhecido por quase todos 
como Pelé. Quanto a ciências humanas? Temos Milton Santos18.  

A figura de Pelé serve para representação do negro como 
exímio no campo do esporte. Enquanto Milton Santos pode servir 
ao objetivo de visibilizar o negro no papel de excelente cientista. 
Ambos de reconhecimento internacional. Porém, como Pelé não 
representa perigo à narrativa de branco igual cabeça e negro igual 
corpo. Compete à hegemonia branca brasileira endeusar Pelé, e não 
difundir o conhecimento a respeito de Milton Santos e sua produção 
científica, seus prêmios. Pelé possui uma dimensão tamanha que a 
simples menção ao seu nome facilita a localização do Brasil no mapa 

mundial em recantos longínquos do globo. O futebol possui 
proporções de apelo e difusão que nenhuma ciência ou cientista 
alcança, talvez, Albert Einstein tenha se tornado um cientista bem 

                                                      
16 O reconhecimento é produto da análise da obra, não elogio acrítico da produção científica.  

17 Antologia literária negra, um ano de poesia e outro de contos publicada desde 1978. Existem 40 
edições publicadas de forma ininterrupta.  

18  Milton Santos, baiano, nasceu em 1926 morreu em 2001, intelectual brasileiro de prestígio 

internacional. Milton Santos ganhou o prêmio Vautrin Lud, em 1994, o de maior prestígio na área da 
geografia. O prêmio é considerado o Nobel da Geografia.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Vautrin_Lud
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Nobel
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popular. Jean Paul-Sartre em menor escala. No Brasil, Gilberto 
Freyre no que se refere a Portugal.  

Não se trata de realizar uma comparação entre esporte e 
ciência e sua difusão, e sim, de enfatizar a invisibilização do negro 
enquanto cabeça e a sua superexposição enquanto corpo. O mundo 
não perderia nada se o Pelé fosse menos conhecido. Enquanto o 

cenário local e global tende a ganhar com a propagação das ideias 
do Milton Santos, mesmo porque seus últimos trabalhos estavam 
voltados a criticar a globalização, sua face perversa a qual 
denominou de globalitarismo (SANTOS, 2001).  

Quantos aos negros brasileiros? O fato de conhecermos mais 
Milton Santos colabora para mostrar o negro como cabeça, 
intelectual. O Dagoberto José Fonseca segue nesta linha, assim 

como, Lélia Gonzales, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, 
Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Henrique Cunha Jr. e Wilson 
Roberto de Mattos. A Associação Brasileira dos Pesquisadores 
Negros significa isto. O negro-cabeça. Ele e a sua produção científica, 
cultural, cabe ser publicizado, criticado, considerado, recusado, 
reconhecido. O negro-cabeça não deve ser tratado como incomum. 
Pelé não deve ser regra e Milton Santos exceção. Somos inúmeros 
“Pelé”, mas, também “Milton Santos” com o objetivo de ser tudo, 
estar em toda parte. Como recitou o poeta Carlos de Assumpção, 
“quero estar em toda parte, quero o Sol que é de todos” (p. 38). 

O negro-cabeça é o negro-corpo, é o Dagoberto José Fonseca 
em ato e verso. Sua pessoa, sua produção científica mostra que 

podemos ser tudo. Por isto, sua existência, o seu construir e desfazer 
o mundo perturba. A reação a sua produção científica será o não 
comparecimento ao debate. A presença do branco seria o 
reconhecimento da produção científica negra, seria reconhecer o 

negro enquanto igual, cientista, cabeça, intelectual. Se o Dagoberto 
é cabeça e corpo, um corpo completo sem corte (separação). O 
branco ainda não o reconhece como igual. Os brancos que o 
considera são exceções. Estou mencionando os brancos especialistas 
em teoria sobre o negro e agora também a respeito do branco.  



Lourenço Cardoso | 201 
 

Para concluir, o reconhecimento do intelectual negro jamais 
será alcançado se ele tiver que vir pelo branco. Evidente, Dagoberto 

José Fonseca não espera isto. O fato de ser cientista, a sua produção 
científica é própria construção social do conhecimento e 
reconhecimento do eu e o outro como igual. A hegemonia branca 
ocidental não tem como refutar, por isto foge. Escapar, ignorar os 

trabalhos acadêmicos negros é reconhecimento possível do branco 
da universidade de hegemonia ocidental. Trata-se de movimento 
reacionário para alongar o passado, o tempo de vigência da cultura 
hierárquica. Enquanto Dagoberto José Fonseca sua epistemologia é 
o presente e o futuro que já chegou. Não dará para manda-lo para 
aquele “lugar”. O lugar do negro estabelecido pelo branco. Não dá 
também mais tempo para silenciá-lo. Por isto, convido todas e todos 

ao debate da produção científica do Professor Livre Docente 
Dagoberto José Fonseca.  
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A relação orientando/orientador: 

a importância do professor dr. Dagoberto José 
Fonseca na minha história acadêmica 

e para o serviço social 
 

Maria Luisa da Costa Fogari1 
 
 

Introdução 
 
Ao iniciar este artigo, ao relembrar os primeiros contatos em 

que tive com a academia, é como se estivesse resgatando a minha 
história; histórias que se entrelaçam e se cruzam no tempo, no 
espaço, enfim, nas pequenas coisas. De uma história marcada por 

proezas, mas muitas rudezas e privações que foram fundidas a 
conquistas, sendo a última delas a defesa de doutoramento ocorrida 
em 30 de março de 2016. 

Cenário científico que teve a participação de vários atores, 

principalmente de professores, desde o ingresso na graduação no 

                                                      
1 Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Comarca de Santa Rita 

do Passa Quatro (SP). Possui graduação em Serviço Social pelo Centro Universitário Barão de Mauá 
(2005), Licenciatura em Pedagogia pela Faculdade COC (2010), Licenciatura em História pela UNIMES 

(em andamento). Especialização Lato Sensu em: Gestão das Políticas Sociais - UNIP (2011), Educação 

Inclusiva - CBM (2012) e Famílias e Políticas Públicas - UNIFEG (2013), Mestre (2010) e Doutora (2016) 

pelo Programa de Pós- Graduação em Serviço Social da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho 
(UNESP). Tem experiência na área de Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Serviço Social, Educação, Inclusão, Políticas Sociais, Política Pública de Assistência Social e de 

Igualdade Racial. Membro pesquisador do grupo de trabalho: NUPE- FCL- Araraquara - CLADIN-
LEAD. 
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Centro Universitário “Barão de Mauá”, em 2002. Porém, nesse 
artigo, descreverei como chegamos à pesquisa científica que buscou 

transitar entre as políticas públicas de igualdade racial e de 
assistência social, de que tive a honra de ser co-orientanda do 
professor Dr. Dagoberto José Fonseca, que ora homenageio. 

Ao término do bacharelado em Serviço Social em 2005, com 

vistas a dar prosseguimento aos meus estudos, para que pudesse 
compreender algumas indagações e inquietações já surgidas 
durante meu trajeto de vida, comecei a buscar um curso de pós-
graduação que desse respaldo científico a lacunas existentes na 
formação dos assistentes sociais. 

Desse modo, tinha os objetivos bem delimitados, tendo como 
foco de estudo: avaliar se esses profissionais estavam utilizando a 

cultura afro-brasileira como forma de inclusão dos usuários negros 
do Serviço Social. Todavia, ao procurar cursos e/ou formas de 
compreender este campo de estudo, acabei conhecendo o professor 
Dr. Dagoberto José Fonseca, que ministrou a Oficina Gênero e Etnia 
- História da Cultura da Africana e Afro-brasileira2, pela Assessoria 
Especial de Promoção da Igualdade Racial (AEPIR), no Centro de 
Referência de Cultura AFRO e Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa 
e Extensão (NUPE/UNESP) – GT/Araraquara, promovida pela 
Prefeitura Municipal de Araraquara (SP), em 2006.  

A capacitação de que falamos, subdividiu os temas em sete 
módulos3, sendo: I – História e contextos dos conceitos; II – África 
antiga: continente, primeira globalização, expansão para a Ásia, 

Europa, Américas; III- África: escrita e oralidade, cultura diversa, 

                                                      
2Este curso foi oferecido no Centro de Referência AFRO de Araraquara, sendo resultado da organização 

dos movimentos sociais negros da cidade em questão, da ONG/Fonte que através da articulação do 
professor Dr. Dagoberto José Fonseca, representante da universidade, em 2005, criou-se a AEPIR 

(Assessoria Especial de Promoção da Igualdade Racial), assessorada pelo Sr. Washington Lúcio 

Andrade. Nessa empreitada, buscou-se práticas educativas através do Nupe - Unesp/FClar, sendo um 

deles a proposição do Centro de Referência Afro, que serviu como espaço físico para discussão de 
políticas públicas e cursos de capacitação para igualdade racial (ANDRADE, 2006). 

3 Estes dados foram extraídos do certificado de participação oferecido ao término do curso, datado em 
2 de outubro de 2006. 
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religiões diferentes, partilha e colonização; IV – África-Europa-Brasil 
– o tráfico Atlântico, a escravidão, a colonização negra no Brasil; V – 

Brasil: os africanos e os afro-brasileiros – do escravizado ao 
afrodescendente; VI – As resistências negras organizadas: 
quilombos rurais e revoltas urbanas no Brasil e VII – Gênero, etnia 
e saúde reprodutiva. 

A partir desse primeiro contato, advieram outros eventos, 
inclusive quando apresentei três comunicações: 

 
 2007: I Conferência Internacional do Centro de Estudos 

das Culturas e Línguas e da Diáspora Negra: “Serviço 
Social e o discurso da inclusão sócio racial: políticas 
públicas culturais para os usuários afrodescendentes?”; 

  2009: II Conferência de Estudos das Culturas e Línguas 
Africanas e da Diáspora Negra (CLADIN): “Conselho 
Municipal de Desenvolvimento e Participação da 
Comunidade Negra: espaço de luta e resistência na 
contemporaneidade”; 

 2011: III Conferência Internacional do Centro de Estudos 
das Culturas e Línguas Africanas e da Diáspora: “SUAS – 
Sistema Único da Assistência Social e a universalização dos 
direitos sociais dos afrodescendentes”. 

 
Foram poucas, mas situações que me deixaram com bastante 

desejo em tê-lo como orientador, pois não existia e nem existe uma 

linha de pesquisa e/ou disciplina sobre questões étnico-raciais no 
programa de pós-graduação em Serviço Social da Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais, da Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”, campus de Franca. 

Após concluir o mestrado no ano de 2010, que teve como 
resultado a ausência de atenção, mediações e intersetorialidade 
entre as políticas públicas de assistência social, saúde, cultura e 
educação no município de Santa Rita do Passa Quatro (SP) para a 
questão racial. Em 2012, prestei o processo seletivo para o ingresso 



206 | Intelectualidade coletiva negra: memórias, educação e emancipação 
 

no doutoramento em Serviço Social, com a intenção de estudar 
especificamente a interface entre a política pública de assistência 

social e igualdade racial. Logo ao ser aprovada, sob orientação do 
professor Dr. José Walter Canoas, acadêmico muito respeitado e 
querido por mim, este apresentou problemas intercorrentes de 
saúde, ocasionando a necessidade de um co-orientador para dar 

continuidade ao projeto de pesquisa de doutorado. De sorte que 
fizemos o convite ao professor Dr. Dagoberto José Fonseca, que 
aceitou a empreitada, estando ao nosso lado nas bancas de 
qualificação, em 2013 e em 2016, na de defesa da tese. 

Para concluir essa breve apresentação, é bom destacar que o 
professor Dr. Dagoberto como meu co-orientador, me levou a 
dialogar um pouco mais com o mundo da África mãe, “útero” de 

nosso povo, de quem herdamos valores, crenças, saberes e uma 
economia solidificada/construída pelo labor dos escravizados, que 
na contemporaneidade encontram-se em situação de miséria e/ou 
extrema pobreza, definidos como os oprimidos sociais.  

 
Relação orientador/orientando4: a pesquisa científica 

 
O orientador não é nem pai, nem tutor, nem advogado de defesa, 

nem analista, mas também não é feitor, coronel ou coisa que o 
valha. Ele é um educador, estabelecendo com seu orientando uma 

relação educativa, com tudo o que isso significa no plano da 
elaboração científica (SEVERINO, 2006, p. 77-8 apud VIANA; 
VEIGA, 2010, p.223). 

 

Ao me deparar com o tema proposto para esta discussão, 
relação orientador-orientando farei uma análise como esse contato 
se estabelece. Ou seja, como? Quando? De que modo? 

Ao entrar para o mundo acadêmico, o orientando precisará 
acompanhar e se deter em certos “rituais” científicos que visam 

                                                      
4 Esse tópico é resultado de atividade avaliativa entregue para a disciplina “Seminários de Dissertação”, 

oferecida pelo programa de pós-graduação em Serviço Social da UNESP – Campus de Franca – (2007), 
ministrada pela Profª. Drª Helen Barbosa Raiz Engler.  
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enriquecer esse processo educativo, a começar pelas participações 
em congressos de pesquisa. Esses eventos terão como propósito a 

troca de saberes, conhecimentos, expressos em estudos científicos 
que são acompanhados e orientados pelo pesquisador-orientador 
que é detentor de domínio/rigor científico na área.  

 

Os orientadores são personagens que mantêm relações singulares, 
intersubjetivas, complexas e ricas em detalhes com os orientandos, 

e, desta convivência, resultam dissertações e teses que contribuem 
para a sistematização e consolidação do conhecimento científico 
em determinada área. Todavia, para que este processo seja 

produtivo, é necessário que os orientadores e os orientandos 
conheçam as suas prerrogativas, constituindo através de um 
relacionamento construtivo o espaço propício e efetivo para a 

geração de conhecimentos [...]. (LEITE FILHO; MARTINS, 2006, 
p. 100). 

 

Neste sentido, essa relação terá como norte a construção da 
ciência, intencionada a pensar, planejar e discutir as ações 
profissionais, principalmente no nosso caso, sendo o assistente 
social, dotado de uma prática interventiva, que insere, que busca 
articular atendimentos/políticas públicas que vislumbrem garantir 
os direitos sociais aos cidadãos. Aqui, e na tese, procurou-se discutir 
e pensar na condição dos afro-brasileiros no contexto da formação 
profissional e das políticas públicas de igualdade racial e assistência 
social. Entretanto, o orientador e/ou co-orientador terá o papel de 
alertar e despertar valores positivos nos discentes, estimulando-os a 

pensar na construção do trabalho científico. 
O trabalho científico será elaborado a partir de uma 

observação pertinente de um problema constante na realidade 
social, em que tanto o orientando, quanto o orientador achem 

instigante, de relevância para investigação, que traga retorno para a 
academia e a sociedade como um todo. Partindo deste pressuposto, 
a dupla orientador/orientando propiciarão dados para a 
construção/consolidação de políticas públicas. Com isso: 

 



208 | Intelectualidade coletiva negra: memórias, educação e emancipação 
 

Na Universidade, a aprendizagem, a docência, a ensinagem, só 

serão significativas se forem sustentadas por uma permanente 
atividade de construção do conhecimento. Tanto quanto o aluno, o 
professor precisa da pesquisa para bem conduzir um ensino eficaz. 

(SEVERINO, 2008, p. 13). 
 

Nesse âmago, a pesquisa também precisará de um 

pesquisador/orientador que não somente aponte o caminho a ser 
trilhado, mas que o trilhe ao nosso lado, com tabuletas/setas 
indicativas da direção correta. Para tal, precisamos ser apoiados 
pelos docentes/orientadores nos momentos de inseguranças e 
incertezas, para que juntos tomemos as decisões teóricas e/ou 
metodológicas cabíveis e efetivas ao estudo em elaboração. 

Para os orientandos, as orientações deverão realizar-se 

através de um diálogo crítico, que busque resolver as dúvidas 
surgidas das leituras/referenciais bibliográficos e pesquisa de 
campo. Assim, será essencial o estabelecimento de cronogramas e 
prioridades, que direcionem o trabalho acadêmico (VIANA; VEIGA, 
2010). Será pertinente e primordial o incentivo dos orientadores aos 
orientandos para que assistam defesas de dissertações e teses, 
publiquem em revistas científicas, apresentem sua pesquisa em 
congressos, e/ou outros eventos, com o objetivo de se verificar e 
trocar conhecimentos e experiências sobre o estudo em 
desenvolvimento. 

 

O processo de produção do conhecimento sobre o mundo social 
passa necessariamente pela reelaboração daquilo que vemos, na 
forma de representações. Ou seja, para tentar compreender o 

mundo, é preciso num primeiro momento desconstruí-lo, assim 
como o faz o mecânico de automóveis que para compreender seu 
‘objeto’, qual seja, o motor, precisa desmontá-lo para depois 

remontá-lo, agora munido de um saber enriquecido pela práxis. 
(GOMES, 2001, p. 61). 

 

Com base no ensinamento de Gomes, compreende-se que 
precisamos desconstruir uma ideia sumária, para que por meio de 



Maria Luisa da Costa Fogari | 209 
 

verificações apoiadas na práxis e métodos científicos possam 
contribuir efetivamente para a ciência e, ao final, para a sociedade 

brasileira como um todo. Enfim, espera-se que os resultados das 
dissertações e teses possam dar suporte à prática profissional do 
Assistente Social sendo de suma necessidade para aqueles em 
vulnerabilidade social, econômica, cultural e filosófica. Partindo 

desse princípio: 
 
O Assistente Social ocupa um lugar privilegiado no mercado de 
trabalho: na medida em que ele atua diretamente no cotidiano das 

classes e grupos sociais menos favorecidos, ele tem a real 
possibilidade de produzir um conhecimento sobre essa mesma 
realidade. E esse conhecimento é, sem dúvida, o seu principal 

instrumento de trabalho, pois lhe permite ter a real dimensão das 
diversas possibilidades de intervenção profissional (SOUSA, 2008, 

p.122). 
 

Nessa jornada acadêmica, pressupõe-se que o orientando, 
esteja munido de muita motivação e “sede” de aprender, e 
intencionado a produzir algo que realmente tenha uma eficácia, que 
consolide valores positivos enquanto pesquisador, e/ou na vindoura 
carreira docente. A única certeza é que o assistente social 
pesquisador mediante o projeto ético-político profissional terá a 

responsabilidade de propor, a partir de uma realidade social que é 
dialética, enfim, dotada da possibilidade de transformação e 
autonomia dos usuários do Serviço Social. 

No entanto, deverá se debruçar em leituras de artigos e livros 
relacionados ao seu trabalho e que seja capaz de analisá-los e avaliá-
los criticamente, entendendo as propostas sobre as quais leu, 
resultado da orientação recebida, que objetivará a obtenção de um 
trabalho qualitativo, que atenda aos anseios de ambos: 
orientando/orientador.  

A relação, orientador/orientando, deverá ser formada por 
uma parceria consistente, livre das relações de poder e 
autoridade/supremacia cabível a cada um. Esta situação pressupõe 
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que sejam indivíduos com experiências e capacidade compatíveis. 
Enfim, pode-se concluir que a relação entre orientador e orientando, 

pode ser vista como um processo em constante construção, que vai 
além da pesquisa científica, ao se transformar em política pública de 
direito.  

 

Professor Dr. Dagoberto José Fonseca5 e o Serviço Social 
 
O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu 
gesto a relação dialógica em que se confirma como inquietação e 

curiosidade, como inconclusão em permanente movimento na 
História. (FREIRE, 1996, p.136).  
 

O esperado é, ao lado do orientador, vencer os “novos” 

obstáculos, descobrindo as reais competências/especificidades, para 
buscar adentrar ao mundo do trabalho, com o objetivo de 
reconhecimento, mediante os ideais profissionais de cada um, que 
se formalizam através das linhas teóricas almejadas. E, assim 
prosseguir nessa empreitada de mostrar a importância da simbiose 
entre: orientador/orientando para a pesquisa acadêmica, que trará 
a melhoria da formação/prática profissional que resultará na 
possibilidade de imporem-se políticas públicas aos usuários do 
Serviço Social, aqui especialmente para a assunção da igualdade 
racial.   

A partir da compreensão e justificativa de que a questão 
étnico-racial é algo que precisa ser muito pesquisada em todas as 

esferas do saber, principalmente pelo Serviço Social inicia-se nova 
discussão a seguir. 

O Serviço Social se redesenha e se refaz a cada atendimento 
cotidiano, que deverá ser encabeçado por assistentes sociais críticos, 

árduos pela mudança do sujeito social que busca o serviço. Nesse 

                                                      
5 O professor Dr. Dagoberto José Fonseca, recebeu em 25 de novembro de 2015, na quarta edição, o 

prêmio Benedicto Galvão, que foi o primeiro presidente negro da OAB/SP (1940-1941), sendo esse 

evento organizado pela Comissão de Igualdade Racial e do Departamento de Cultura e Eventos 
(OAB/SP, 2015). 
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intento, o profissional deverá ter um conhecimento plural e singular 
da vida de seus usuários, que tem uma história social, cultural, 

econômica e política que precisa ser esmiuçada e compreendida para 
fazer a convergência entre prática/teoria. 

Dadas tais menções, é bom questionar como emancipar o 
negro das amarras e artimanhas da política e do capital que teimam 

em preterir esses brasileiros que trazem em sua carga genética os 
traços herdados dos povos africanos. 

 
As lições da vida, da história e da correlação de forças sociais e 
políticas que vivenciamos até os dias atuais demonstram que a 

abolição não conclusa é uma tática das elites para frear a igualdade 
de direitos e oportunidades, como aconteceu com as legislações 
antes e pós ‘Lei Áurea’ em que também podíamos perceber o 

caráter de medidas feitas a conta-gotas (PAIN, 2012, p.158). 
 

Para tal, o grande imbróglio encontrado é poder justificar e 
demonstrar que o Serviço Social quando discute a emancipação6, 
precisa atentar-se à questão dos afro-brasileiros, que em sua 
maioria ainda estão presos/agrilhoados ao pensamento colonialista 
que se fez superior entre os europeus para aniquilar e escravizar 
gente. 

 
Não podemos dizer que os indivíduos simplesmente nascem, 

crescem e morrem escravos, pobres e marginais sem que haja 
sistemas de espoliação, exploração, expropriação e marginalização 
operando política, econômica, cultural, simbólica e 

psicologicamente na sociedade (FONSECA, 2009, p.13). 
 

Contudo, para dar autonomia e buscar a emancipação dos 
usuários, o assistente social deverá deter-se na “primeira liberdade” 

não concedida adequadamente aos negros em 13 de maio de 1888. 
Essa data deverá ser o marco, o ponto principal desta discussão, em 

                                                      
6  O Código de Ética do Assistente Social contempla, como um dos princípios fundamentais: 

“Reconhecimento da liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes - 
autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais.” (CFESS, 2012). 
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que se entremeia com repúdio, injúria e incredulidade que resultam 
em negação dos direitos mais elementares que os afro-brasileiros 

conquistaram e poderão conquistar. 
Nós, (os assistentes sociais) lidamos rotineiramente com as 

expressões da questão social e racial, que está exposta/explícita nas 
zonas periféricas dos municípios e áreas rurais, em que uma saga de 

seres humanos em sua maioria negros aguarda pela “liberdade” 
prometida no final do século XIX. Desse modo: 

 
A população negra precisa conquistar, de fato, a sua liberdade, 
como cidadão, ter acesso a todos os bens de uma sociedade. 

Portanto, refletir sobre as formas de atuação do assistente social 
diante dessas questões não significa apenas o esclarecimento desse 
profissional, mas, sobretudo despertá-lo para um compromisso 

com a questão étnico-racial, o que também deve ser uma 
contribuição para um novo marco teórico da profissão (PINTO, 

2003, p.29). 
 

Esboça-se que o histórico da prática e formação do assistente 
social é bastante fragilizado em relação a esta linha de pesquisa/eixo 
temático. Entretanto, tem-se como ênfase a necessidade de se 
(re)pensar essa neolibertação dos afro-brasileiros que ainda se 
encontra desarticulada da formação profissional. Mediante esse 

apontamento, a pesquisa de mestrado de (SILVA FILHO, 2006, 
p.115)7 que está publicada em livro, chegou-se à conclusão que:   

 
As/os Assistentes Sociais formadas/os pela ESS-UFF não 
apreendem saberes sobre a questão do negro na nossa sociedade, 

embora grande parte das/os estudantes que buscam essa formação 
superior sejam pretos e pardos, como constatou o Censo 2003 e os 
dados do questionário distribuído entre as/os formandas/os de 

2004 [...]. 
 

                                                      
7 Destaca-se que este assunto foi discutido tanto na tese (FOGARI, 2016), quanto no artigo: Formação 
profissional do assistente social e a comunidade negra: uma revisão bibliográfica (FOGARI, 2014). 
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Além disso, a formação/capacitação sobre as matérias 
relacionadas à questão racial, deverá se atentar aos funcionários 

lotados nos equipamentos de assistência social (demais 
representantes da rede intersetorial) e aos cidadãos enquanto seres 
políticos. Ainda, “pegando um gancho” com a pesquisa de (LUIZ, 
2013), que buscou refletir sobre a capacitação dos conselheiros 

gestores de políticas públicas do Estado do Paraná, trazendo-a para 
esse estudo, seria primaz também oferecer-se um curso sobre questão 
étnico-racial aos membros dos conselhos nas três esferas executivas 
(federal, estadual e municipal). Desse modo, os membros desse 
espaço democrático seriam capacitados para lutar pela questão racial 
dentro de seus espaços deliberativos e, em seu cotidiano.  

 
Mesmo diante da dificuldade de ‘capacitar a sociedade toda’ (num 

sentido figurado), mas capacitar um segmento representativo do 
espaço público, portanto político, significa imprimir uma batalha -
ainda que hegemônica -, mas vitoriosa, por se fazer presente no 

cenário ocupando uma posição no espaço da democracia moderna. 
(LUIZ, 2013, p.223). 
 

Trazer um pesquisador envolvido no movimento social negro 
que utiliza o espaço acadêmico não somente para instituir, mas 
discutir a possibilidade de implementação da execução da política de 
igualdade racial em espaços públicos e/ou privados é, e foi, o 
diferencial. Nesse ínterim, é com muita honra que descrevo que fui 
a primeira assistente social a ser co-orientada pelo professor Dr. 

Dagoberto José Fonseca, pela pós-graduação em Serviço Social da 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus de Franca (SP). 

O professor Dagoberto8 graduou-se em Ciências Sociais pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 1987, 
concluiu o Mestrado (1994) e Doutorado (2000) pela mesma 

instituição educacional, cursou o Pós-Doutorado (2009) pela 

                                                      
Fonte: FONSECA, 2016. 
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Universidade de Estadual de Campinas (Unicamp). É Livre-Docente 
pela UNESP/Araraquara (desde 2014), tem um currículo bastante 

diversificado e atualizado. Orientou pesquisas, em sua maioria, 
dotadas de viés antropológico, tendo um vasto número delas nas 
Ciências Sociais, uma na Educação e outra na Linguística. Propôs-
se, em 2013, a ser co-orientador de minha pesquisa de doutorado, 

quando o convidei após reunião realizada com a coordenadora do 
programa de pós-graduação em que estava inserida, aceitou 
orientar minha tese em Serviço Social que é inédita nesses seus vinte 
anos de produção científica. 

O professor Dagoberto, ao contribuir com a pesquisa 
acadêmica desenvolvida no âmbito do Serviço Social propôs e 
“abriu” oportunidades de se mudar a história de muitos brasileiros 

negros atendidos pelos assistentes sociais. Entretanto, é oportuno 
destacar que meu caso especificamente é também, resultado da 
capacitação oferecida aos servidores públicos e outros no Centro de 
Referência Afro de Araraquara, em 2006. Nesse intento, fui apenas 
uma célula oriunda de outra cidade, que viabilizou estudar e 
conhecer a notoriedade de se pensar no assistente social inserir-se 
nas equipes tanto de estudos/pesquisas, quanto em equipes 
multidisciplinares, na formulação de políticas públicas de igualdade 
racial, segundo o projeto ético-político que normatiza e regimenta a 
profissão. 

Ademais, é notório explicitar que a dissertação de mestrado 
de minha autoria, defendida em 2010, trouxe elementos para que 

pudéssemos trabalhar com mais propriedade e especificamente com 
as políticas de igualdade racial e de assistência social, numa cidade 
pertencente à Região Administrativa de Araraquara, que é a pioneira 
por ter as duas políticas num único departamento/secretaria 

municipal de assistência social. 
O duo orientador e co-orientando estabelecido entre os anos 

(2013-2016) teve como resultado publicações aprovadas em eventos 
renomados da categoria profissional, sendo: Congresso Brasileiro de 
Assistentes Sociais (CBAS); Encontro Nacional de Pesquisadores em 
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Serviço Social (ENPESS); VI Fórum Sociojurídico: Famílias e 
Direitos na Contemporaneidade e II Encontro Nacional de Pesquisas 

sobre Famílias; Seminário Internacional da Pós-Graduação em 
Serviço Social; Congresso Internacional de Serviço Social, Seminário 
Internacional da Pós-Graduação em Serviço Social, Semana de 
Serviço Social UNESP/Franca e III Seminário Internacional: Infância 

e relações étnico-raciais (UFSCAR).   
No entanto, os contatos foram tão pertinentes à área de 

formação que neste ano - 2016, o professor Dr. Dagoberto, que é 
docente do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP/Araraquara), foi 
credenciado ao programa de pós-graduação em Serviço Social da 

Unesp/Campus de Franca. 
Para finalizar, enfatiza-se que todos os contatos entre docente 

e discente iniciaram-se em cursos e congressos da área específica de 
estudo, por isso, enfatiza-se a importância de valorizar-se as ações 
socioeducativas tanto para os funcionários que lidam com os negros 
quanto para os próprios protagonistas do assunto. Todavia, é na 
relação orientando-orientador, que emerge a construção de valores 
profissionais, éticos, metodológicos e práticos, que serão essenciais 
para a vida acadêmica e profissional como um todo. 

 
Ao finalizar: o olhar aos sujeitos negros... Como? Por qual 
janela? 

 

- Hoje estamos vivendo de fato na Caverna de Platão. Pessoas 
olhando em frente, vendo sombras, e acreditando que estão vendo 
a realidade... Perdidos de nós próprios e na relação com o mundo, 

não seremos nada. (SARAMAGO apud RIBAS, 2003, p.75). 
 

Neste último subitem, lançarei os dados finais desta revisão 
de literatura, procurarei desconstruir e reconstruir o que pode ser 
observado através destas páginas. Apreende-se que não se deve tirar 
conclusões sumárias e precipitadas de nossos estudos, nem através 
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da lente 9  do outro, pois cada um de nós tem sua maneira de 
ver/enxergar, sendo que a visão pode ser: turva, ofuscada, ou ser 

totalmente escura. Segundo essa afirmativa, pergunta-se: Qual é a 
nossa visão sobre a questão racial? E a do usuário negro, que a vive 
à mercê em redutos miseráveis? 

Porém, entende-se que todas essas visões que foram 

adquiridas durante o curso da orientação acadêmica, também 
amadurecem e contribuem para a busca ao respeito à diversidade e 
diferença, podendo afirmar que enquanto assistente social, me fez 
rever valores, conceitos, ligados aos direitos dos negros: O que posso 
fazer e como? 

Outra indagação pertinente: será que nós, profissionais 
graduados em Serviço Social, sabemos “olhar” nitidamente os nossos 

usuários afro-brasileiros sujeitos de direitos? Qual será a lente, usada 
por nós? A lente do pragmatismo, dos dogmas, do funcionalismo, da 
dialética, ou “funcionalética”? Será que estamos sendo éticos, 
embasados nos instrumentais e bases legislacionais, norteadores da 
nossa prática profissional? Ou estamos cegos diante da 
miserabilidade em que muitos afro-brasileiros estão vivenciando? 

E, especificamente na pesquisa científica, desenvolvida para a 
obtenção do doutoramento em Serviço Social, intitulada: 
“Transitando entre as políticas de assistência social e igualdade racial: 
produção e (re)produção da trama social dos negros”, é interessante 
dizer que, não obstante tantas indagações que sem dúvida assaltaram 
minha mente, seu destinatário é a sociedade para que a “ideia 

original” não fique apenas no acervo de uma biblioteca. Que o olhar 

                                                      
9Esses comentários e exposições se deram a partir do artigo de (RIBAS, 2003) sobre o filme: Janela da 

Alma, que me levou a questionar assuntos tão polêmicos. “O filme Janela da Alma, de João Jardim e 

Walter Carvalho – um dos grandes fotógrafos da atualidade – que declarou, ‘ao vivo e a cores’, o seu 
desejo de fazer um documentário sobre a miopia. E a descoberta de que havia feito um filme sobre o 

Olhar.” (RIBAS, 2003, p.65). Também, é salutar apontar que essa discussão se amparou na leitura do 
texto de (BARRIOS, 2006): “A cegueira humana x negritude x autoestima”. 

Para Marilena Chauí apud Ribas (2003, p.65): “Porque estamos certos de que a visão depende de nós 

e se origina em nossos olhos, expondo nosso interior ao exterior, falamos em janelas da 

alma./.../Porém, porque estamos igualmente certos de que a visão se origina lá nas coisas, delas 
depende, nascendo do “teatro do mundo”, as janelas da alma são também espelhos do mundo”. 
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ético aos sujeitos da pesquisa respeitou o olhar dos afro-brasileiros 
para as suas janelas, para a construção das suas imagens, a partir das 

suas subjetividades, anseios e possibilidades de emancipação social, 
econômica, cultural, educacional e política. E, finalmente, relevar a 
importância do binômio orientador-orientando para a construção da 
pesquisa, que teve como pano de fundo, a questão racial e a política 

pública de assistência social no Brasil. 
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De orientador à marido: 

narrativa de um possível caminho 
teórico-reflexivo 

 
Simone Loiola Ferreira Fonseca1 

 
 

Penso que minha narrativa/reflexão destoará um pouco dos 
demais escritores neste livro, pois para além do que trago enquanto 
contribuição para minhas produções acadêmicas há uma 
contribuição pessoal, de vida, do Professor Dagoberto para mim. 
Começamos numa relação orientador/orientanda e seguimos como 
marido e mulher numa experiência de vida, que mudou nossos 
percursos e com certeza repercutiu favorável e/ou 
desfavoravelmente a muitos, como tudo nessa vida que promove 
algum tipo de desenvolvimento. É sobre isso que venho escrever 
acerca do significado de meu encontro com esse intelectual que 
completa 23 anos de interação com seus pupilos da Faculdade de 

Ciências e Letras – Campus de Araraquara – Universidade Estadual 
Paulista (UNESP). 

Embora o que seja importante aqui é relatar a contribuição do 
Professor Dagoberto às produções acadêmicas de seus orientandos, 

acredito que é importante trazer um pouco daquilo que construímos 
antes do encontro com esse Mestre para entendermos de onde se 
fala acerca de suas contribuições e só assim, analisar de fato, o 

                                                      
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Estadual Paulista, 
Campus Araraquara. Ex-orientanda de Mestrado e atual esposa do Professor Dagoberto José Fonseca. 
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tamanho e significado de suas contribuições para a formação de 
intelectuais e cientistas sociais responsáveis. 

Conhecemo-nos em 02 de Setembro de 2006, ano que eu 
concluía minha graduação em Ciências Sociais na Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) 2 . Já tinha 30 anos de idade, pois 
ingressei no Ensino Superior com 24 anos, porque nos meus quatro 

anos do Ensino Médio, eu fiz curso profissionalizante em Técnico 
em Edificações. Foi uma exigência do meu pai que era Técnico em 
Agrimensura. O meu irmão, ele colocou para fazer o curso de 
Técnico em Computação. Eu nesse curso fui reprovada no segundo 
ano, concluindo esse já com 20 anos de idade. Mesmo com esse 
curso técnico não consegui emprego nessa área em Uberlândia.  

Fiquei um ano, afastada da escola, trabalhando no comércio 

para gerar renda em casa, mesmo que, por um baixíssimo salário 
acreditava que aquela era a melhor opção para o momento. Mas, daí 
constatei que precisava do Ensino Superior para obter um emprego 
melhor, com salário melhor. Só que, sem base alguma, sem 
conhecimentos gerais de matemática, português, história, geografia, 
biologia, química, física e língua estrangeira, que me foram 
cerceados naquele ensino técnico profissionalizante. Com essa 
defasagem toda precisei fazer mais três anos de ensino pré-
vestibular para ter condições de ser aprovada no oitavo exame3 de 
vestibular para ingresso no Ensino Público Superior, isto é no Curso 
de Ciências Sociais4 na UFU.  

No ano de 2000, ao ingressar na UFU, consigo também um 

emprego numa empresa de telemarketing. Com melhor 
remuneração, com benefícios como plano de saúde, ticket 
alimentação e restaurante, participação nos lucros da empresa e 

                                                      
2 Informo que a partir desse momento, me referirei a Universidade Federal de Uberlândia como 
simplesmente UFU, pois é assim que a maioria das pessoas se refere a essa instituição. 

3 Vale salientar que nos exames vestibulares que participava, eu tentava o curso de Comunicação Social 
em diversas universidades públicas do Estado de Minas Gerais. 

4 Para o curso de Ciências Sociais, só fiz uma vez e consegui uma boa classificação na UFU, sendo 
aprovada no ano de 1999. 



Simone de Loiola Ferreira Fonseca | 223 
 

possibilidades de um plano de carreira, eu me divido entre os 
estudos no Ensino Superior no período da manhã e o trabalho de 

oito horas (período tarde e noite) nessa empresa. 
É claro, num primeiro momento, o Ensino Superior 

significava apenas uma possibilidade de obter um emprego com 
melhores rendimentos no mercado de trabalho. Nesse sentido, todo 

o meu esforço garantia apenas que eu atingisse o mínimo para ser 
aprovada nas disciplinas. Não tinha perspectiva alguma de pesquisa, 
de investigação. Mestrado? Doutorado? Bolsa de incentivo à 
Pesquisa? Isso jamais era visualizado por mim enquanto uma 
possibilidade e muito menos meus professores esperavam isso de 
mim. Aliás, nem eu sabia que existiam essas possibilidades. 
Ninguém comentava isso abertamente em sala de aula. Pelo menos 

não me lembro de ter ouvido qualquer comentário a respeito. 
Tinha muita dificuldade de entender os textos, de 

acompanhar as discussões intelectuais. Entrava muda e saia calada 
das aulas. Não me adequava à turma. Eu me achava velha demais 
para estar ali, achava que não tinha conhecimento e nem 
rendimento acadêmico suficiente. Só pensava em me formar, em 
fazer uma especialização e assim, me manter no mercado de 
trabalho, garantir um salário no final do mês e pronto.  

Bom, até mesmo em função dessa limitação nos estudos e das 
necessidades financeiras minhas e de minha família, acho que eu me 
dedicava bem mais ao trabalho do que aos estudos e isso teve um 
resultado, de certa forma, positivo, no trabalho. Dois anos após o 

ingresso na Universidade e nessa empresa, eu sou promovida à 
coordenação de um departamento de reposição de cartões de 
créditos para o Brasil e Exterior e daí, a urgência em ser fluente no 
inglês crescia cada dia mais. O que me fez procurar um programa 

de intercâmbio internacional, de forma que pudesse ter a imersão 
na língua inglesa com rápido aprendizado. 

No ano de 2003, no terceiro ano de faculdade, interrompo os 
estudos, faço um acordo na empresa onde trabalhava e viajo para os 
Estados Unidos da América para participar do intercâmbio de 
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AuPair 5  durante treze meses. Esse ano nos Estados Unidos da 
América traçou uma nova rota em meus planos de trabalho, de 

estudos, de pensar família, amigos, o projeto de vida como um todo.  
Lá, o meu cotidiano era dividido entre cuidar das crianças 

durante o dia e estudar à noite. Embora a rotina se dividia entre 
trabalho e estudo como no Brasil, nos Estados Unidos havia um 

diferencial: os professores empenhavam sua atenção justamente 
sobre aqueles estudantes com rendimento mais baixo, que pouco se 
expressavam em sala de aula, que faltavam às aulas e então, 
buscavam esses estudantes, telefonavam, visitavam em suas casas, 
para saber suas rotinas, se suas famílias os incentivavam e então, o 
resultado não poderia ser outro: um grande desenvolvimento no 
aprendizado! Da aluna mais calada e tímida da sala de aula recebi 

um certificado de honra ao mérito, por obter o melhor rendimento 
em sala de aula. E assim foram em meus três cursos de idiomas em 
inglês que frequentei no North Virginia Communitty College em 
Washington DC.6 Em três meses já falava o idioma fluentemente e 
comecei a engajar em pesquisas, comecei a ler, a escrever sobre o 
que vivia nos EUA, comecei a questionar a realidade brasileira, 
aquela realidade da qual sai. 

À medida que ficava mais inteirada sobre o cotidiano 
estadunidense e, embora eu estivesse vivendo aquela sensação de 
uma realidade onde se dá valor ao estudante-trabalhador, onde 
estava sendo incentivada por meus professores, pela instituição 

                                                      
5 Au Pair é um termo Francês, que significa "a par" ou "igual", indicando que a relação se destina a 

ser um entre iguais. A Au Pair é destinada a tornar-se um membro da família ao viajar para um país 

de língua estrangeira se propondo a cuidar de crianças de uma família anfitriã em troca da estadia, 
alimentação e pagamento de curso a ser escolhido pela visitante. Não é tratada como uma serviçal 

doméstica, mas sim como um dos membros da família. Na melhor das circunstâncias, ambas as partes 

beneficiam-se de aprender sobre a cultura do outro. Este programa de intercâmbio cultural tem 
duração média de 6 a 24 meses para jovens, normalmente do sexo feminino, porém existem também 

do sexo masculino (WIKIPÉDIA, Assunto: Au Pair. Disponível: http://pt.wikipedia.org/wiki/Au_pair. 

Acesso:10/01/2018). Neste caso, houve permanência de 13 meses com a família WARNER de 
Washington D.C. de Fevereiro/2003 a Março/2004. 

6 É importante destacar o fato de que quando fui para os Estados Unidos já falava e escrevia o básico 

na língua espanhola, mas mesmo tendo o básico da língua inglesa não conseguia me expressar nem 
por meio da escrita ou da comunicação oral. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Au_pair


Simone de Loiola Ferreira Fonseca | 225 
 

onde estudava a ter os melhores rendimentos acadêmicos, havia 
algo naquele país que não condizia com o que eu tinha a impressão 

de estar vivendo e o mínimo de conhecimento teórico que havia lido 
em Durkheim nos primeiros anos de graduação no Brasil, que me 
fazia acreditar na influência do meio para o bom desenvolvimento 
humano (DURKHEIM, 1978; 1978). 

E daí, me perguntava: como explicar um país com tantos 
investimentos na educação, na segurança pública, na limpeza e 
organização de suas cidades, ter um elevado índice de criminalidade 
entre os jovens? Isso não seria o contrário do que vivemos aqui no 
Brasil: os jovens, por falta de investimentos na educação, em 
infraestrutura básica para sobrevivência, por falta de trabalho, 
acabam ingressando na criminalidade? Como explicar essa 

realidade estadunidense? 
É a partir de então que começo a mudar toda a minha 

trajetória de estudos e quando dou por mim, estou dentro de 
importantes centros de estudos, pesquisas e trabalhos voltados ao 
tratamento de adolescentes envolvidos com a criminalidade.7 

Muitos questionamentos surgiram com essa investigação e o 
principal deles era se eu voltava para o Brasil ou não. Porque é claro, 
como diz os acadêmicos aqui no Brasil: “... a mosca azul havia me 
picado. Fui enfeitiçada e fiquei alienada”. Passei a achar que eu 
embora não pertencesse à realidade estadunidense, temia voltar ao 
pertencimento da realidade brasileira. Tive que fazer um profundo 
mergulho, que não terminou em meu embarque de volta ao Brasil 

em Fevereiro/2004. Um conflito interno estendeu-se por anos, pois 
ao regressar ao Brasil, retornei pensando em voltar para os Estados 
Unidos da América assim que concluísse a graduação em Ciências 

                                                      
7 Perguntando à minha família, anfitriã nos EUA, bem como aos novos amigos feito naquele país, sobre 

o porquê do alto índice de envolvimento de adolescentes no mundo do crime, sou introduzida por 

esses à instituições que tratam da ressocialização à adolescentes envolvidos com a criminalidade. Sou 
apresentada também ao Professor Francis Wardle, da Universidade de Phoenix, Campus de 

Denver/CO que me traz um panorama geral sobre esta questão nos EUA, por meio de leituras de 

artigos jornalísticos, científicos, visitas às instituições que trabalham com esse público, entrevistas com 
juízes, agentes carcerários e adolescentes presos no Estado do Colorado. 
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Sociais no Brasil. Achava que teria de fazer a minha pós-graduação 
fora do Brasil. Voltei desejando não estar no Brasil, em Uberlândia, 

mais precisamente, onde morava na época e isso, mais uma vez, 
houve impactos, ora negativos ora positivos em minha formação. 

Na perspectiva positiva, a minha dedicação aos estudos foi 
maior, muito mais comprometida com as leituras dos textos. 

Embora, ainda, tivesse muita dificuldade de compreensão dos 
autores, das ideias, embora não conseguisse participar das 
discussões, dos debates em sala de aula e tivesse muito medo de me 
expor. Mas, segui, escrevendo, lendo e de certa forma, produzindo 
academicamente.  

Comecei a participar de grupos de estudos a convite dos 
professores.8 Sou convidada a ser monitora de disciplina9, algo que, 

para mim, era um “privilégio” já que antes, eu “não existia”... Começo 
então a participar de eventos acadêmicos, a apresentar meus 
trabalhos de conclusão de disciplinas em congressos da Universidade 
Federal de Uberlândia e de tantas outras aqui no Brasil.  

Em 2005, público meu primeiro artigo no Brasil 10  e em 
seguida mais dois nos Estados Unidos da América em parceria com 
meus professores de lá.11 Começo a fazer trabalhos de traduções, 
tanto escritos como orais - simultâneos.12 Passei a ser vista de outra 

                                                      
8 Participei do Centro de estudos da violência (CEVIO) coordenado pelo Prof. Dr. João Marcos Além e 

do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB) coordenado pelo Prof. Dr. Guimes Rodrigues Filho, 
ambas instituições da UFU. 

9 Monitora na disciplina “Métodos e técnicas de pesquisa”, disciplina ministrada pela Profa. Dra. 
Sandra Leila de Paula do curso de Ciências Sociais. 

10 FERREIRA, Simone de Loiola. Os catadores do lixo na construção de uma nova cultura: a de separar 

o lixo e da consciência ambiental. Maringá: Revista Acadêmica Multidisciplinar Urutágua. 
Departamento de Ciências Sociais, Universidade Estadual de Maringá, Paraná, Quadrimestral, nº 7, 

Ago/set/out/nov. 2005. Disponível: <http://www.urutagua.uem.br/007/07ferreira.htm>. Acesso: 
10/01/2018. 

11 WARDLE, Francis & FERREIRA, Simone de Loiola. Race and sex in Brazil. Denver (Colorado-USA): 
Women & Environments International Magazines, vol. 7, 2005, s/p. 

_____. June party. Denver (Colorado-USA): Women & Environments International Magazines, vol. 7, 
2005, s/p. 

12 Destaco à tradução realizada no dia 1º de maio de 2008 de Áfrika Bombaataa, um dos maiores 

precursores do hip hop nos Estados Unidos da América e do mundo, na cidade de Araraquara, quando 

http://www.urutagua.uem.br/007/07ferreira.htm
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forma, passo a ser respeitada pelos meus estudos, pelas minhas 
pesquisas e enfim, pela minha capacidade de captar a realidade por 

meio da leitura de outros, de textos, de falas.  
Mas, o desejo de partir, de deixar o Brasil, ainda, permanecia 

e eu seguia pesquisando os intercâmbios, as possibilidades de 
trabalho fora do Brasil até que, a Jane Maria dos Santos, uma de 

minhas colegas de faculdade mostra para mim as possibilidades que 
eu teria se ficasse no Brasil investindo na carreira acadêmica. Uma 
vez que, segundo ela, eu possuía todo um perfil de pesquisadora, e 
que teria grandes chances de fazer um Mestrado, um Doutorado. E 
então, em 2006, já no último ano de faculdade é que visualizo essa 
possibilidade de ingressar em um programa de pós-graduação 
strictu sensu numa universidade pública brasileira porque, até 

então, eu realmente pensava que eu não poderia.  
Desisti então de partir, de deixar o Brasil, pois já estava 

acertando de me mudar para França assim que me formasse. Já 
tinha até passagem marcada para partir. Lá eu iria também cuidar 
de crianças, seria babá. Uma amiga que estava lá havia me oferecido 
essa oportunidade de trabalho. 

A partir de então, passei a me dedicar com mais afinco aos 
meus estudos, à minha pesquisa. E, à convite de amigos que 
participavam do movimento negro uberlandense, Pedro Barbosa13 e 
Vanesca Tomé Paulino14, passo a frequentar eventos acadêmicos que 
tratavam da questão étnico-racial. 

E a partir daqui, retomo minha narrativa do importante dia 

02 de Setembro de 2006 sobre o qual deve se desenvolver esse 
artigo. Uma de minhas amigas, a Vanesca Tomé Paulino, me convida 
para assistir a uma palestra sobre a questão étnico-racial na 
educação. Era um sábado, pela manhã, e eu chego bem cedo para 

                                                      
vem realizar show e conceder entrevistas para membros do hip hop araraquarense, em evento no 
espaço cultural da FACIRA. 

13 Pedro Barbosa, atualmente, é pós-doutorando na Universidade Federal de Goiás.  

14 Vanesca Tomé Paulino é uma das lideranças do movimento negro de Uberlândia. Está à frente do 
Movimento Negro de Uberlândia Visão Aberta (MONUVA), entidade da sociedade civil local. 
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assistir à palestra no Anfiteatro da Biblioteca da UFU. Na verdade, 
sou a primeira a chegar ao evento, tamanha era a minha sede e 

curiosidade de ouvir sobre o tema, para mim, ainda bem 
desconhecido, academicamente falando. 

E “o acaso” tratou de realizar uma prévia em meu estado de 
consciência minutos antes de iniciar a palestra para que assim, eu já 

conhecesse intrinsecamente o tema a ser debatido, em meu íntimo, 
em meu subconsciente, a construção do tema no imaginário de cada 
um de nós na sociedade brasileira, e é justamente essa importante 
contribuição do Professor Dagoberto José Fonseca em minha 
formação acadêmica e em minha vida. 

Como disse, eu cheguei bem cedo para assistir à palestra, 
minutos antes das oito horas da manhã, horário previsto para início 

do evento. Na verdade, fui a primeira a chegar. Não havia ninguém 
no recinto. Então, sentei-me numa cadeira no hall de entrada do 
anfiteatro da biblioteca que, ainda, estava fechado e aguardava 
ansiosa até que, chega um homem, negro, de meia idade, vestimenta 
desleixada e que se posiciona do lado oposto do hall onde eu estava 
e fica me observando de longe. Isso me causou desconforto.  

Após alguns instantes, ele caminha em minha direção e o 
desconforto vira medo. Em minha mente passam pensamentos do 
tipo: “... só pode ser algum pedreiro que saiu dessa construção ao 
lado que vem me perturbar...” Esse homem então se posicionou ao 
meu lado e puxa conversa comigo. Eu sequer olhava para o rosto 
dele respondendo monossilabicamente ao que ele me perguntava. 

Então, começam a chegar mais pessoas e passo a me sentir mais 
segura.  

Chega então, um professor conhecido meu, do curso de 
Engenharia Civil que vem me cumprimentar e diz que estava ali 

para dar uma palestra para os graduandos desse curso. Ele, um 
homem branco, bem vestido (clássico) algo que, para mim, condizia 
com a aparência e postura de um palestrante. Com isso, mais 
pessoas desse curso começam a chegar e eu simplesmente passo a 



Simone de Loiola Ferreira Fonseca | 229 
 

ignorar a presença do até então, homem estranho, que tentava se 
comunicar comigo.  

Contudo, pensamentos pejorativos continuavam em minha 
mente, uma vez que não chegava ninguém da palestra sobre o tema 
que eu aguardava assistir, atribui isso - o atraso, a ausência - às 
características de raça, cor, classe social (NOGUEIRA, 1985; 1998; 

FREYRE, 1987; RODRIGUES, 1957; 1988, SCHWARCZ, 2002). O que 
denota o meu racismo intrínseco naquele momento, pois, tratando-
se de Brasil, seja branco, preto, rico, pobre, todos se dão ao luxo de 
atrasar, algo culturalmente construído, mas, naquele instante, eu 
não me dava conta de todos os meus pensamentos e atitudes racistas 
e por isso digo que o “acaso” tratou de fazer-me viver uma prévia do 
assunto que seria tratado na palestra que eu aguardava assistir. 

Então, após uns 30, 40 minutos de espera, alguém da 
organização do evento chega para abrir o Anfiteatro. Eu mais do que 
depressa corro para dentro do Anfiteatro e nem me despeço do 
“homem estranho” que estava ao meu lado. Então, acomodo-me 
numa cadeira do Anfiteatro e fico aguardando o início do evento. 
Imediatamente o anfiteatro fica lotado de estudantes do curso de 
pedagogia, alguns do curso de Ciências Sociais, pessoas do 
movimento negro uberlandense e então, uma das organizadoras do 
evento, também minha amiga, a Cristina Peron, chega para dar 
início ao evento e começa a apresentar o palestrante. Ela começa a 
ler um extenso currículo, de muitos méritos e então chama o 
palestrante que para minha surpresa é aquele “homem estranho”, o 

negro, de vestimenta desleixada, que eu jamais imaginava que 
pudesse ser um Professor tão grandemente conceituado e respeitado 
no meio acadêmico nacional e reconhecido também fora do Brasil 
por seus trabalhos e estudos.  

Naquele momento, um mal estar tremendo tomou conta de 
mim, fiquei com vergonha de mim mesma, pois, de imediato cai em 
mim e vi o quanto racista e preconceituosa eu estava sendo e, embora, 
não houvesse comentado com ninguém o que havia passado em 
minha mente. Eu me senti a pior pessoa daquele lugar e não digna de 
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estar ali, mas permaneci e ouvi atentamente todo o conhecimento que 
Dagoberto José Fonseca estava ali para nos transmitir. 

Houve um intervalo para o almoço e minhas amigas, Cristina 
Peron e Vanesca Tomé Paulino, que estavam na organização do 
evento me convidaram para almoçar com elas e com o palestrante, 
o Professor Dagoberto. Eu fui, mas durante todo o almoço 

permaneci calada, só ouvindo a conversa entre ele e as minhas 
amigas, que falavam de seus projetos para uma pós-graduação. Ele 
as convidava para desenvolver seus estudos com seu grupo de 
pesquisa na UNESP e daí ao final do almoço, ele me pergunta o que 
estudo. Eu faço então um breve relato sobre minha pesquisa 
realizada nos EUA e aqui no Brasil com adolescentes em conflito com 
a lei e ele sugere que eu procure um Professor, o Augusto Caccia-

Bava, da UNESP Araraquara, que trabalha com esta questão, para 
ver a possibilidade dele me orientar num possível mestrado.  

Bom, eu ouvi e guardei a informação então, retornamos para o 
Campus para dar continuidade às atividades. Eu então, antes de 
reiniciar os trabalhos da tarde, pedi licença ao Professor Dagoberto 
para sair mais cedo, pois eu iria viajar para Aparecida do Norte 
naquele dia ainda, numa excursão com minha família, em 
agradecimento por tudo que havia dado certo em minha viagem aos 
Estados Unidos da América no ano anterior, pois essa era uma 
promessa que havia feito à minha Padroeira de Devoção. 15  O 
Professor ficou surpreso, mas permitiu tranquilamente minha saída. 

Ao chegar em casa, eu então relatei minha experiência 

daquele dia para minha mãe, sobre aquele “homem estranho”, sua 
aparência até então, assustadora para mim, pois parecia um tarado 
a primeira vista, o meu descaso em relação à ele, os medos que senti 
dele e que justamente ele era o tão brilhante palestrante que eu 

estava tão ansiosa para ouvir. Minha mãe me ouviu atentamente e 
me disse: “... é minha filha, quem vê cara não vê coração...”. Nossa 
                                                      
15 Não disse a ele naquele momento, mas também iria pedir a Ela (Nossa Senhora de Aparecida) que 

me desse um grande amor e que eu pudesse formar a minha família com essa pessoa. Enfim, 
agradeceria uma graça concedida e pediria outra. 
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eu estava profundamente arrependida por aqueles pensamentos 
racistas. Aquilo me marcou muito e intensamente. 

A partir dali eu segui com meus estudos, a minha pesquisa de 
Monografia estava próxima de concluir e à medida que eu conhecia 
acerca da questão étnico-racial, constatava o quanto ela estava 
intrinsecamente presente em meus estudos, na fala dos adolescentes 

estadunidenses, nas imagens que presenciei nos centros 
socioeducativos aqui no Brasil, uma vez que a presença de negros é 
majoritária, mas por orientação de professores do curso de Ciências 
Sociais da UFU, inclusive de minha orientadora, eu não deveria tocar 
nesse assunto, pois geraria uma polêmica em que não daríamos 
conta da discussão. Na realidade era porque não havia nenhum 
professor do Curso que pesquisava tal tema. Então, na conclusão 

dessa monografia eu a finalizo com esta questão aguçada, crescente 
em meus questionamentos e decido tentar o mestrado com a 
questão étnico-racial nessa discussão da violência juvenil. 

Defendo então a minha Monografia de conclusão de curso em 
Janeiro/2007 com um estudo comparativo sobre as principais 
motivações para adolescentes envolverem-se no crime no Brasil e 
nos Estados Unidos da América. As reflexões a que chegamos neste 
trabalho visou ir além do senso comum, da ideia da pobreza como 
causa central da violência e/ou da falta de segurança pública, bem 
como da falsa ideia de ausência que se tem sobre os recursos 
financeiros, o que comprometeria os programas de “ressocialização” 
no trabalho efetivo para a resolução deste problema.  

Apontei também que muito não se divulga é que, nos Estados 
Unidos, apesar da riqueza, dos investimentos em segurança pública, 
tem-se um dos maiores índices de delitos praticados por 
adolescentes no mundo; já, no Brasil, apesar da desintegração 

econômica, o país enfrenta condições bem distintas, apresentando 
um grande avanço nas leis específicas ao tratamento do ato 
infracional entre adolescentes, precisando melhorar as condições de 
infraestrutura e organizar os recursos financeiros, mas, sobretudo, 
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os humanos, de seus profissionais, para a implementação de 
diferentes práticas no tratamento desta questão.  

Este trabalho monográfico se deteve em analisar 
comparativamente estas duas realidades, em particular Denver 
(Colorado - EUA) e Uberlândia (Minas Gerais - Brasil). Levantamos 
várias questões, tais como a cultura de consumo (FEATHERSTONE, 

1995); as novas formas de organização macro e micro social 
(DURKHEIM, 1978), em que a família, muitas vezes, tem deixado de 
exercer influência sob a formação dos indivíduos para que grupos 
heterogêneos desenhem uma nova cena no cotidiano urbano das 
pessoas; os mitos (CHALHOUB, 1986) sobre os quais a legislação 
estadunidense foi construída (horror ao pobre, ao imigrante, ao 
negro e as crianças e adolescentes); os novos modelos políticos 

adotados após a abertura do regime militar no Brasil; entre outras - 
contribuindo para a maior compreensão sobre o que tem afetado, 
principalmente as populações mais jovens. Sendo estas questões que 
estão muito mais ligadas às formações históricas destas sociedades, 
do que aos indivíduos tratados nesse estudo (FERREIRA, 2007). 

É importante ressaltar que a defesa de minha monografia16 
foi um evento que modificou a rotina de defesas de trabalhos de 
conclusão de cursos dentro da UFU, especialmente nos cursos 
afinados ao tema, particularmente os de Ciências Humanas como 
um todo, pois, antes, pouquíssimos estudantes realizavam 
Bacharelado, ou seja, havia pouco incentivo à pesquisa nessa 
instituição. E daí, numa defesa de trabalho de conclusão de curso de 

graduação em que comparecem 87 ouvintes17, com cobertura da 

                                                      
16 FERREIRA, Simone de Loiola. Estudo comparativo: o adolescente autor de ato infracional no Centro 

e na Periferia do capitalismo. Uberlândia: Trabalho de conclusão de curso em Ciências Sociais, 
Faculdade de Artes, Filosofia e Ciências Sociais, Departamento de Ciências Sociais, UFU, 2007, pp. 199. 

Essa obra foi publicada pela Editora Novas Edições Acadêmicas, em 2016, com o título “Adolescentes 

no crime: um estudo comparativo sobre as principais motivações e o tratamento à causa no Brasil e 
nos Estados Unidos da América”. 

17 Vale salientar que a maioria era vinculada ao movimento negro e toda a minha família, além de 

vizinhos, mas outros eram estudantes do curso de Ciências Sociais, alguns pertencentes ao NEAB e ao 
CEVIO. 
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mídia local, todos queriam ouvir acerca desse trabalho, dessa 
pesquisa18. Após isso tive dias seguidos de entrevistas à rádio, TV e 

jornais impressos da cidade e da região do Triângulo Mineiro. De 
fato, o reconhecimento pelo trabalho acadêmico realizado foi 
enorme. O que propiciou aos demais estudantes, seja de meu curso 
de graduação, como de outros cursos, se verem também no direito 

e em condições de investir em suas pesquisas de bacharelado. 
Nesse mesmo período, eu era estagiária do Centro de 

Referência em Violência e Segurança Pública da UFU e comecei a dar 
minha contribuição com minhas pesquisas aos demais pesquisadores 
do centro.  

Com isso inicio o meu processo de elaboração de um possível 
projeto de mestrado no Brasil. E assim encaminho uma pré-

proposta de projeto de mestrado para diversos professores 
credenciados em programas de pós-graduação em suas respectivas 
universidades, inclusive, ao Professor Dagoberto, uma vez que 
lembrei de sua sugestão em encaminhar o Projeto à 
UNESP/Araraquara já que lá havia o Professor Augusto Caccia-Bava 
que trabalha com minha questão de estudo. O único a retornar aos 
meus e-mails foi o Professor Dagoberto, na verdade, respondendo 
imediatamente ao envio de meu e-mail e dizendo que se eu tratasse 
da questão étnico-racial, ele mesmo poderia me orientar, mas do 
jeito que estava à proposta, ele a encaminharia para o Prof. Augusto. 
Então, eu também prontamente o respondi agradecendo pelo rápido 
retorno e preferindo a sua orientação, por ter tido uma boa 

impressão a respeito de sua forma de tratar seus alunos, como o vi 
no Congresso Nacional de Pesquisadores Negros (COPENE) de 2006 
em Salvador.  

Daí, começamos a conversar no sentido dele mesmo me 

orientar nesse projeto. Agendei com ele uma visita à UNESP, no 

                                                      
18 Estiveram presentes na defesa os repórteres da MGTV filiada à Rede Globo, a TV Paranaíba associada 
ao SBT e à TV Universitária da UFU, além de algumas emissoras de rádio locais.  
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Campus de Araraquara para conversarmos pessoalmente, 
acertarmos “os ponteiros” de meu projeto e afinarmos nossas ideias.  

Em meados de Abril/2007, o Professor Dagoberto me recebe 
em sua sala, na Faculdade de Ciências e Letras da UNESP/Campus 
Araraquara dando suas preciosas referências bibliográficas acerca 
dos autores brasileiros que tratam da questão étnico-racial no Brasil 

– Nina Rodrigues, Artur Ramos, Florestan Fernandes, Júlio José 
Chiavenato, Jurandir Freire Costa, Jacob Gorender, Carlos 
Hasenbalg, Oracy Nogueira, entre outros – e eu retorno para 
Uberlândia, com um vasto arsenal bibliográfico para fundamentar 
meu projeto de mestrado e prestar o Processo Seletivo/2007 para 
ingresso em 2008 no Programa de Pós-Graduação em Sociologia, 
nome do programa naquele período, posteriormente foi 

transformado em Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. 
O ano de 2007 foi dedicado à construção desse projeto, à 

escrita de artigos e o amadurecimento das ideias desenvolvidas no 
trabalho monográfico defendido. Participei de eventos acadêmicos e 
no final do ano submeto minha inscrição ao Programa de Pós-
Graduação em Sociologia da UNESP – Campus de Araraquara e 
também de Educação da UFU. Faço provas em ambos os Programas 
e sou aprovada nos dois. Contudo, o Programa da UFU embora 
tenha me aprovado, não tinha nenhum professor que se propôs a 
me orientar, justamente em função da questão étnico-racial que 
trago no projeto.19  

Já, na UNESP, embora tivesse o Professor Dagoberto aceitando 

ser meu orientador, eu fiquei receosa em seguir adiante em função de 
minha colocação não ter sido boa, apesar de um excelente currículo, 
com publicações no Brasil e no exterior, fluente na língua inglesa com 
certificados internacionais, projeto afinado com a temática proposta 

                                                      
19 Verifico, então, que tanto no curso de Ciências Sociais e nem no de Educação da UFU não há muito 
espaço para os estudantes que queriam naquele momento estudar, pesquisar e se aprofundar na 

temática étnico-racial. O que demonstrava que a problemática do racismo e suas variáveis não era 

uma preocupação do corpo docente de ambos os cursos. Isso sim era um problema sério. Constatei 
depois com muito pesar. 
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para pesquisa, fui colocada em 14º das 15 vagas para o mestrado. E 
isso significava que não teria bolsa de imediato.  

Minha nova questão era: como viverei numa outra cidade, 
sem o suporte financeiro de minha família e levar adiante essa 
pesquisa de mestrado? 

Conversei com o Professor Dagoberto, por e-mail, pelo bate-

papo do messenger, telefonei para ele e ele foi contundente em 
afirmar que eu deveria seguir para UNESP, que as coisas 
aconteceriam para eu realizar meus estudos. Confiando nessas 
palavras do Professor, em Fevereiro/2008 eu me mudo para 
Araraquara certa de que não voltaria mais para Uberlândia, pois entre 
a incerteza de “dar conta” de arriscar a vida num novo espaço onde 
minhas ideias estavam sendo aceitas e a certeza do apoio da família, 

mas que minhas ideias não tinham adesão e nem espaço para se 
expandir em Uberlândia, especialmente na UFU, eu decido partir. 

Ao chegar em Araraquara, apenas com um empréstimo que 
meu pai havia feito para mim, até que eu acertasse minhas coisas. 
Eu começo a procurar trabalho pela cidade. Constato que para 
trabalhar com adolescentes infratores só mediante concursos 
públicos. As escolas abrem contratações de professores nos meses 
de Outubro e Novembro do ano anterior para conseguirmos ser 
contratados no início do ano. Ou seja, aquilo que era de minha 
formação, naquele momento, não me ajudou muito. Então, passo a 
olhar para trabalhos no comércio e começo a trabalhar numa 
hamburgueria,20 fazendo sanduíches. Eu trabalhava à noite apenas 

e era paga por dia trabalhado. Isso me ajudou bastante no início. 
Todavia, quando o Professor Dagoberto ficou sabendo que 

uma de suas orientandas de mestrado estava trabalhando de fazer 
lanches, ele ficou preocupado e mandou me chamar. Eu não o 

participava de nada, não falava de minhas necessidades e problemas 
financeiros, pois quando cheguei em Araraquara e constatei que ele 
                                                      
20 “Turko Lanches”, situado próximo ao Campus da Faculdade de Ciências e Letras e do Instituto de 

Química, ambos da UNESP. Sendo um ponto de encontro de diferentes segmentos da universidade, 
sobretudo de estudantes da graduação. 
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sequer morava na cidade, tinha as suas preocupações com sua 
família em São Paulo, eu não quis incomodá-lo com meus 

problemas, achava que eu deveria “me virar” sozinha.  
Quando me chamou para conversar, o Professor falou de 

alguns projetos que a UNESP desenvolvia junto à comunidade local 
e que eu talvez pudesse me encaixar em algum, já que, um deles 

demandava alguém com conhecimentos e habilidades para 
trabalhar com jovens em situação de vulnerabilidade. Tratava-se de 
uma denúncia ao Ministério Público de que, adolescentes, em sua 
maioria, negros, estavam em atividade irregular e de risco no lixão 
municipal da cidade. Neste sentido, a Prefeitura Municipal foi 
intimada a dar uma resposta à questão, retirando estes adolescentes 
de lá, mas que teria de oferecer alguma alternativa, de educação e 

melhores condições de sobrevivência a esses adolescentes e suas 
famílias, uma vez que iam ao lixão procurar materiais recicláveis 
para revender ao comércio de reciclados e, assim, gerar renda para 
suas famílias.  

Então, o Professor Dagoberto convidou-me a participar de um 
Colóquio organizado pelo NUPE 21  em que, a primeira dama do 
município, Andréa Túbero, quem estava responsável por esta causa, 
estaria numa das mesas ministrando uma palestra e que ele me 
apresentaria para ela. Segui a orientação de meu orientador. Fui ao 
evento, ele me apresentou para ela e de imediato iniciamos uma 
conversa para que eu me inteirasse de toda a problemática e pudesse 
firmar um contrato de trabalho junto à Prefeitura Municipal de 

Araraquara. Dessa forma, eu contribuiria com meus conhecimentos 
e por ora resolveria meus problemas financeiros para me manter 
estudando em Araraquara. 

Foram várias reuniões junto à primeira dama, Andréa Túbero 

e sua equipe de trabalho do Fundo Social de Solidariedade – a 
assistente social Helenice Mazzola; a secretária, Eliana Assis; a 
                                                      
21 Sigla de Núcleo Negro da UNESP para Pesquisa e Extensão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. O 

professor Dagoberto tem sido desde 2002, data de sua fundação o supervisor do Grupo de Trabalho 
do NUPE na Faculdade de Ciências e Letras – Campus de Araraquara. 



Simone de Loiola Ferreira Fonseca | 237 
 

Gestora de Políticas Públicas da Coordenadoria de Economia 
Solidária da Prefeitura Municipal de Araraquara, Camila Capacle 

Paiva - para me inteirarem acerca da questão. Uma dessas reuniões 
envolveu o próprio prefeito na época, Edinho Silva, com seu chefe 
de gabinete, Manoel Araújo para me conhecerem pessoalmente e de 
certa forma, para o projeto ser assumido pelo gabinete do prefeito, 

tamanha urgência e preocupação que se tinha com esta questão 
naquele momento.  

Antes de assumir o projeto também sou levada ao Entulho 
Municipal para conhecer o locus onde se encontravam os 
adolescentes em situação de risco e também, sou levada a conhecer 
o locus de moradia desses sujeitos. Eu que nada conhecia de 
Araraquara para além das caminhadas a pé de onde eu morava até 

o Campus onde estudava e a região central por onde já havia 
caminhado bastante, seja procurando trabalho ou procurando lojas 
de móveis usados para mobiliar meu quarto na república onde 
morava. Agora, passava a conhecer a cidade toda com suas questões, 
vantagens e oportunidades de crescimento. 

Seguindo nesta toada, em Março/2008 assumo efetivamente 
o Projeto denominado, a pedido dos próprios adolescentes 
envolvidos no projeto, de Reciclando Vidas. 

O “Reciclando Vidas” foi minha oportunidade de colocar em 
prática tudo o que eu havia aprendido na graduação, em meu 
intercâmbio aos Estados Unidos da América e acreditava ser o ideal 
numa política de reintegração social aos adolescentes em situação 

de risco, uma vez que o Prefeito havia dado “carta branca” para que 
eu executasse tudo o que acreditava ser efetivo na resolução desta 
questão. Eu tinha 6 meses para isto (escrever, contratar equipe de 
oficineiros e executar o projeto) de forma que o Prefeito concluísse 

o seu mandato com esta questão resolvida. 
Conforme minha bagagem teórica metodológica, ainda da 

graduação, eu deveria ouvir os sujeitos envolvidos no projeto, suas 
aspirações, anseios, perceber e desenvolver suas habilidades. No 
caso, deveríamos pesquisá-los, observá-los, interroga-los e isso, de 
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certa forma, a primeira dama e sua equipe já havia realizado, pois 
esta questão já estava na equipe há mais de dois anos. Portanto, foi 

muito importante ouvir também essa equipe do Fundo Social de 
Solidariedade nas várias reuniões que tivemos antes de assumir o 
projeto. Concluímos então, que deveríamos pensar projetos 
educativos, que despertassem suas consciências para aquilo que 

estivesse próximo às suas realidades, ou seja, com o universo dos 
materiais recicláveis, da cultura de rua, algo latente em seus 
cotidianos.  

Nesse sentido, oficinas de reciclagem de papel para geração de 
renda e o hip hop foram às chaves para interagirmos com esses 
adolescentes. O prédio, já levantado, precisava ser ambientalizado 
para abrigar as oficinas de reciclagem de papel e de hip hop. 

Precisávamos adquirir os materiais para tal, equipamentos, contratar 
pessoal para trabalhar com os adolescentes estes conceitos. 

Abro um edital de concurso público para seleção de oficineiros 
que pudessem trabalhar conosco nesse projeto. Foram contratados 
05 oficineiros – 01 de Reciclagem de Papel e 04 para o hip hop, um 
para cada elemento do hip hop (Grafite, DJ, MC e Breacking). Os 
oficineiros ajudaram na ambientalização. 

Durante esse período de trabalho junto à Prefeitura Municipal 
de Araraquara, o Professor Dagoberto manteve-se afastado de mim 
e eu dele. Se quer tivemos reuniões para orientação de meu Projeto 
de Mestrado. O Professor saiu de licença prêmio e viajou para 
Angola a fim de realizar suas pesquisas de pós-doutorado. Nesse 

sentido, segui o trabalho junto à Prefeitura independentemente da 
UNESP, mas com o total aval dele.  

Quanto ao rendimento acadêmico, assim como foi na 
graduação, eu praticamente fazia o mínimo para ser aprovada nas 

disciplinas. Mal lia os textos, assistia às aulas, não participava das 
discussões, pois não havia base teórica para tal. Apenas tinha a 
experiência de ter trabalhado com o tema e as questões práticas de 
temas atinentes às Ciências Sociais. 



Simone de Loiola Ferreira Fonseca | 239 
 

Assim sendo, ao findar dos seis meses que eu havia me 
comprometido junto à equipe do Prefeito, eu consegui concluir a 

execução do Projeto e em Agosto/2008 acontece a inauguração do 
espaço e também, o Professor Dagoberto retorna de Angola, quando 
finalmente conseguimos uma aproximação e o Professor percebe o 
meu profundo envolvimento com o trabalho junto à Prefeitura e o 

esquecimento da dissertação, pouco produzindo, academicamente 
falando.  

O Professor passa a me cobrar em relação ao trabalho 
acadêmico. Passamos também a conversar mais, percebo que ele 
busca saber quem sou, pois até então eu era uma estranha, que havia 
chegado, para ser sua orientanda e que ele tentara ajuda-la em sua 
manutenção na cidade enquanto realizava o mestrado. Vi que estava 

encantado com meu comprometimento no trabalho junto à 
Prefeitura, a eficiência em cumprir os prazos e metas estabelecidas. 
Percebi que despertava sua atenção. Eu me sentia feliz e segura com 
isso, mas preferia manter-me distante, pois me incomodava um 
pouco o jeito um tanto afetuoso que ele tratava suas orientandas, 
com beijos e abraços. Mantinha um certo distanciamento não 
permitindo tantas intimidades. 

Ele por sua vez, tentava um diálogo mais próximo, falando de 
sua vida, de sua família. Algo que também não me agradava, porém, 
não deixava transparecer essa minha insatisfação já que tentava 
dizer sobre um casamento que chegava ao fim, às angústias por ficar 
longe dos filhos e minha resposta quando tentou falar comigo sobre 

tal assunto foi taxativa: “... casa dividida não para em pé!”. Uma 
resposta de alguém bem religiosa e firme em seus princípios 
cristãos. Quantos conflitos isso me gerou!! 

O Professor Dagoberto trabalhava em Araraquara e gostaria 

de trazer a família para Araraquara, mas não conseguia em 
decorrência dos compromissos que havia por lá, com emprego de 
sua ex-esposa e demais familiares. Assim, mantinha a família em 
São Paulo, isso me soava estranho, parecia um tipo de relação 
artificial para os meus padrões culturais e no que acreditava ser uma 
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família, isto é pais e filhos o mais junto possível, convivendo na 
mesma casa a maior parte do tempo. Passei a olhar como algo 

inexistente essa relação e talvez por isso, um sentimento diferente 
em relação ao Professor Dagoberto passou a existir dentro de mim. 

Era um misto de admiração pelo seu trabalho humanista, 
gratidão por tudo que havia feito por mim para que eu estivesse em 

Araraquara cumprindo o meu mestrado, carência por estar sozinha 
nesta cidade, longe da família, sem amigos que pudesse confiar, e 
ele tentando se aproximar de mim. Só sei que, quando dei por mim, 
estava apaixonada por ele, mas não aceitava esse sentimento e 
passei a viver um conflito interno de todos esses sentimentos e a 
condição que nos envolvia: relação orientador/orientanda, um 
homem casado, com família, eu, uma mulher solteira, sozinha, 

desconhecida por todos na cidade. Olhando assim, uma história com 
tudo para dar errado e a angústia de pensar em tudo isso me fazia 
muito mal. 

Então, um dia eu o chamei para conversar e falei sobre meus 
sentimentos, me declarei ao Professor e ele, assustado, com certeza 
não esperava por isso, ficou com medo e se afastou de mim. Eu segui 
com meu trabalho, com a tentativa de estudar. O tempo passou e 
vieram as eleições. A candidata do prefeito perdeu as eleições e eu 
sabia que não continuaria no projeto, mas como uma conspiração 
do universo, uma perfeição do acaso, a minha bolsa saiu e eu pude 
solicitar a exoneração do cargo de gestora da Prefeitura e finalmente 
pude dedicar-me única e exclusivamente ao meu mestrado. 

Isso já era Novembro/2008 e quantos acontecimentos já 
haviam trazido mudanças significativas em minha vida, mas o que 
importava até então, era eu conseguir concluir a minha pesquisa de 
mestrado. Porém, já havia instalada em meu coração uma questão 

pessoal e eu precisava resolver isso. Mas, eu a guardava só para 
mim, revelando tão somente a quem interessava naquele momento, 
o Professor Dagoberto.  

Eu buscava respostas. Lia artigos e mais artigos na internet 
sobre relações entre homens casados e mulheres solteiras. Ia à 
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igreja, me confessava. Culpava-me! Como uma católica fervorosa 
sentia-me pecadora. Todavia, consegui desenvolver minha pesquisa 

acadêmica, cumpri com tudo que havia proposto em meu projeto de 
mestrado. Fui a campo, consegui cumprir os créditos, manter os 
prazos, de qualificação, até a defesa dentro do tempo exigido pelo 
programa (Março/2010) em que, a contribuição do Professor 

Dagoberto sugerindo para leitura autores tão importantes para 
pensarmos a questão étnico-racial no Brasil, foi de fundamental 
importância para produzir meu texto de dissertação. 

A minha dissertação22 tratou sobre o sentido de inclusão e/ou 
resistência atribuído na prática de atos infracionais por adolescentes 
negros em que, concluo o texto com importantes reflexões baseadas 
em clássicos como Nina Rodrigues, Artur Ramos. Desses autores 

descobri de onde vêm os nossos pensamentos racistas. O meu, o seu, 
de todos da sociedade brasileira. O passado de escravidão que ecoa 
até hoje fazendo com que nossas questões de raça sejam 
transformadas em questões de classe como afirma Florestan 
Fernandes (1978). Os mitos da harmonia étnica e da democracia 
racial desenvolvidos por Gilberto Freyre (1987) e Roger Bastide 
(1989). Os estudos de Oracy Nogueira (1985) que trouxeram muitos 
entendimentos que eu não havia conseguido no período de 
graduação quando comparei minha questão de pesquisa entre Brasil 
e Estados Unidos da América, entendendo então o preconceito de 
marca existente no Brasil, dos estigmas (GOFFMAN, 1982) em 
contrapartida ao preceito de origem tão presente nos Estados 

Unidos da América. 
Descobri com a ajuda do Professor Dagoberto baseando-me 

em minhas leituras etnográficas e nas pesquisas de Sérgio Adorno 
(1996, 2003) que o crime não é um privilégio dos negros, mas o 

sistema judicial, que já está cientificamente comprovado, aprisiona 

                                                      
22 FERREIRA, Simone de Loiola. Adolescentes negros: dentre a inclusão e a resistência, a prática de 

atos infracionais. Araraquara: Dissertação de mestrado, Programa de pós-graduação em Sociologia, 
Faculdade de Ciências e Letras, Campus de Araraquara, 2010, pp. 177. 



242 | Intelectualidade coletiva negra: memórias, educação e emancipação 
 

aqueles que não têm suporte e apoio jurídico, ou seja, os pobres, 
negros, menos instruídos.  

A minha análise que buscou investigar o sentido que o sujeito 
negro dá à sua prática de ato infracional, chegou à conclusão de que, 
quando os adolescentes negros (pretos e pardos) cometem atos 
infracionais contra a propriedade, eles demonstram muito mais a 

quebra às normas impostas no sentido de negar, resistir a esta 
sociedade que trata com desigualdade os diferentes em detrimento 
dos direitos de posse do “outro” - um “outro” que não os veem 
enquanto semelhantes que poderiam ser tratados com igualdade de 
direitos.  

Os diferentes – negros (pretos e pardos) - querem o direito à 
diversidade e isto sim significa a busca pela inclusão (numa possível 

sociedade inclusiva, que trata a todos com igualdade). O que fazem, 
por meio ilícito, mesmo que seja uma busca para a sobrevivência, ou 
simplesmente para fazer uso efêmero aos apelos da sociedade de 
consumo, isto é muito mais uma reinvenção para sobreviverem à 
dura realidade imposta do que um desejo de conformarem-se à 
ordem social (FERREIRA, 2010). 

Enfim, passamos por importantes reflexões acadêmicas, pois 
foram elas que nos propiciaram um encontro. E daí, eu poderia me 
estender aqui, esgotar as páginas só falando de racismo, sexismo e 
todos os demais ismos da sociedade brasileira, mas foi à vida em 
comum que mudou toda a minha trajetória, que contribuiu para que 
a Simone, trabalhadora, pesquisadora, pudesse atingir a 

integralidade humana, algo que sinto falta demais, principalmente 
no meio acadêmico em que egos ecoam nos prédios das 
universidades, achando que são donos de toda a verdade do mundo, 
mas, quando na verdade, sequer conhecem uma mínima linha 

abaixo dos seus umbigos porque não permitem se ver, se conhecer, 
apenas em ter algo que é ilusório. 

E nesse sentido, apesar de todos os conflitos internos, como 
lidar com meus sentimentos, acredito que eu e o Professor 
Dagoberto nos encontramos em momentos de grandes mudanças 
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em nossas vidas. Ele, com suas questões no casamento, deve ter 
visto em mim uma oportunidade de recomeço, já que eu estava ali, 

à sua espera caso decidisse ficar comigo.  
Iniciamos um relacionamento e pessoas um pouco mais 

próximas de mim me alertaram: “... irão te culpar por tudo, pelo fim 
do casamento dele, por você estar tentando ficar com ele a fim de se 

dar bem no meio acadêmico, etc...”. De fato, foi uma avalanche de 
acusações sobre mim, descobri aí, quão machista é a sociedade e que 
o machismo vem principalmente das mulheres, desde as menos 
esclarecidas às melhores informadas. As feministas da universidade 
me acusaram de interesseira, muitas “companheiras” de jornada, 
ditas amigas viraram às costas para mim. 

Até chegar ao Professor Dagoberto eu já havia vivido e 

superado muita coisa. Mas, a partir do encontro com ele eu me 
descobri de verdade, com todos os meus piores defeitos 
(pensamentos e ações), mas também encontrei o melhor de mim, 
minha maior força para seguir aquilo que acredito que tenho fé e 
que verdadeiramente me faz feliz! O Professor Dagoberto me 
ensinou a ser eu mesma, sendo boa ou ruim! O importante é que eu 
viva o que sou em minha essência e aprenda dia após dia com isso. 

Ao decidir iniciar uma vida em comum com o Professor 
Dagoberto, eu decidi afastar-me do meio acadêmico. Continuei 
meus estudos para tentativa de um concurso público, pois eu queria 
muito trabalhar com adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa e consegui, em 2010 mesmo, ano que conclui meu 

Mestrado, ser aprovada num concurso para agente educacional na 
Fundação Casa. Ingressei nesse trabalho apenas em 2013, onde 
consegui minha subsistência independente de família, de Prefeitura, 
do Professor Dagoberto, da Universidade. Fui trabalhar com o que 

acredito. Mas, antes, entre 2010 e 2013, fui professora-tutora, 
elaborei cursos e ministrei disciplinas para as Faculdades COC, em 
Ribeirão Preto e para a Universidade Anhanguera em Valinhos, 
todas as atividades com a modalidade do ensino à distância.  
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Ainda, em 2012, estive em Angola, na província de Luanda em 
reuniões juntamente com o Prof. Dagoberto e com a Profa. Claudete 

de Sousa Nogueira. O prof. Dagoberto havia recebido um convite 
para ministrar uma palestra sobre gestão escolar e precisaria ter 
mais duas professoras, pois as palestras deveriam ocorrer 
simultaneamente em duas outras províncias, além daquela que ele 

iria. Assim, me convidou e a Profa. Claudete. Eu fui para a Província 
do Cunene, bem ao sul de Angola, próxima à fronteira com a 
Namíbia e não tão longe da fronteira com a África do Sul. A Profa. 
Claudete foi para a província do Zaire, bem no limite da fronteira 
com a República Democrática do Congo, enquanto o Prof. Dagoberto 
me acompanhou até o Cunene, mas depois foi de avião até a 
Província da Huíla, indo posteriormente de carro, cerca de 120 km. 

até a Província do Namibe, também bem perto da fronteira com a 
Namíbia, estando ele no deserto do Namibe, tendo contato com as 
mumuilas (mulheres da etnia Mumuíla da Província de Huíla) e com 
a população da etnia Mucubal da Província de Namibe.  

Foi marcante essa minha viagem a Angola, terra de muitos de 
nossos antepassados africanos e brasileiros. Estive com sobas, fui 
recebida como a primeira dama de um Estado estrangeiro, com sala 
especial para descansar e de refazer da viagem nada cansativa para 
a minha realidade de mulher trabalhadora. Eu fui tratada no Cunene 
como uma rainha. Nada igual vivi ali naqueles momentos, antes e 
depois da palestra. 

Voltando ao Brasil, casamo-nos em 2012, sem a aprovação da 

família do Dagoberto, minha família indignada e nossos amigos ali, 
apoiando mesmo que desconfiando que essa história pudesse dar 
errado. Tivemos nossa filha tão desejada, planejada e amada Ana 
Rosa em 2014 quando decido exonerar da Fundação Casa para 

acompanhar os primeiros anos de vida de nossa filha, amamenta-la, 
ama-la, educa-la dentro do que acredito e então, agora, segura de 
que fiz a escolha certa por ser simples e puramente a minha escolha, 
volto à academia, às reflexões teóricas, porque elas também são 
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necessárias principalmente por estarem agora pautadas por 
maturidade, por experiência de vida. 

Professor Dagoberto, agora, meu esposo, pai de minha filha, 
meu companheiro de vida, de angústias, medos, alegrias, 
conquistas, não é e nem será mais meu orientador23 no doutorado 
que inicio, agora em 201824, no Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais, mas continuamos a pensar juntos, a pensar um 
mundo mais justo para nós e os nossos.  

Ao final desta narrativa, introspectiva e reflexiva, constato que 
a minha trajetória acadêmica tem sem dúvida um diferencial aos 
demais parceiros-participantes desse livro, mas se olharmos com 
uma perspectiva crítica toda essa narrativa verificarão que todas as 
questões aqui têm como base os estudos sobre as populações negras 

no Brasil e também algumas preocupações quando se menciona o 
continente africano. Essa situação é o que me possibilita aproximar 
de todos esses parceiros de obra que viram suas produções 
acadêmico-científicas avançar muito a partir do contato com esse 
professor, sobretudo em decorrência de que suas análises, 
interpretações e analogias são bem distintas da maioria dos 
estudiosos das relações étnico-raciais no Brasil e em suas 
preocupações teóricas sobre a África, pois ele sempre traz questões 
teóricas, conceituais e categorias novas para compreender a 
realidade social que é tão dinâmica.  

Por que ele faz isso? Julgo porque ele não considera ser 
possível construir conhecimento e entendimento social 

contemporâneo e mesmo o entendimento sobre o passado com 
epistemologias carcomidas pelo tempo; não é possível como ele diz 
jogar os clássicos fora, mas é necessário saber respeita-los e atualiza-

                                                      
23 O meu orientador será o Prof. Dr. Milton Lahuerta da área de Ciência Política. Ele acompanhou 

muitas de minhas discussões quando da realização do mestrado e esteve presente na banca de arguição 
da defesa pública da dissertação junto com a Profa. Dra. Miriam Guindani (UFRJ).  

24 O projeto de doutorado tem como título “Políticas públicas para adolescentes em conflito com a lei: 

dilemas e caminhos”. Nesse estudo vou articular as políticas de reconhecimento, de justiça 

restaurativa, de redução de danos e de redistribuição para um efetivo processo de ressocialização 
desses adolescentes. 
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los e ao fazer isso também critica-los a fim de buscar também lapidar 
e refinar conhecimentos, maneiras, meios e práticas de se fazer 

ciência e militância ao mesmo tempo, simultaneamente, como se diz 
juntando-misturando, tornando uma coisa só (única) e diversa. 

O Professor e Marido Dagoberto demonstra para mim e para 
os seus orientandos e orientandas que é possível com essa minha 

história, fazer do “estranho” um conhecido íntimo e que ao gozar de 
nossa intimidade se faz cumplicidade como a teoria da prática deve 
ser e vice-versa. Daí não é possível ser distante do que nos invade e 
nem ser neutro ao que grita em nós (medo e paixão) a primeira vista.  

Não quero aqui desvirtuar os postulados acadêmicos que 
consolidaram as Ciências Sociais, mas apenas problematiza-los com 
a essa minha história pessoal e reflexão bem assentada nos 

pressupostos acadêmicos que creio são mais próprios e próximos da 
vida social que estudamos com e a partir dos outros que somos 
também nós no(s) espelho(s) côncavo e convexo. Enfim, somos 
reflexos, imagens, vibrações, duplos, múltiplos de nós, de nossos 
pares e ímpares, o avesso do avesso, tanto como somos muitas de 
nós, mulheres que orientam nossos orientadores.  
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A independência dos países africanos e a 

reconfiguração das relações sociais nas 
sociedades contemporâneas 

 
Uetela Pedro1 

 
 

Introdução 
  

Esta memória ao professor Dagoberto está maioritariamente 
entrelaçado a um trabalho de investigação desenvolvido numa 
cadeira de “seminário temático” orientado pelo professor 
supracitado. Neste contexto é importante sublinhar alguns pontos 
essenciais a priori. Primeiro é a consideração de como se deu o 
percurso para o nosso encontro com a figura a qual homenageamos 
neste presente livro. Em seguida, é o aprofundamento da temática 
das independências africanas bem como da sua influência num novo 
tipo de relações socias que sugerimos tanto entre povos quanto 

entre Estados. Tal abordagem, é algo promovido pelo professor 
Dagoberto através do estabelecimento de vínculos com certas 

                                                      
1 Bolsista da Capes-PEC-PG e Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista-
Campus de Araraquara sob orientação do Prof. Dr. Dagoberto José Fonseca. Possui mestrado em 

Gestão e Direção da Educação pela Universidade de Sydney-Austrália, Diploma em Estudos do Ensino 

Superior e Desenvolvimento no âmbito de intercâmbio entre as Universidades Eduardo Mondlane-

Moçambique & Oslo-Noruega e tem formação inicial em ensino de filosofia pela Universidade 
Pedagógica de Moçambique. Autor de vários artigos no Brasil e no estrangeiro, atualmente exerce a 

função de Gestor de Programa (Violência Baseada no Género) na Rede HOPEM, uma organização da 

sociedade civil sem fins lucrativos para além de pesquisador no grupo de pesquisa NUPE da FCLar, 
CLADIN e LEAD. 
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universidades africanas especialmente a universidade Eduardo 
Mondlane no meu país de origem (Moçambique) e com certas 

personalidades ligadas ao CEA (centro de estudos africanos) por 
intermédio de algumas personalidades ligadas à academia como é o 
caso do prof. Dr. Armindo Ngunga e Profa. Dra. Teresa Manjate, só 
para mencionar poucas dentre os várias.  

Quanto a primeira questão, nosso primeiro contacto com o 
professor Dagoberto foi antecedido por dois momentos essenciais 
inseridos na nossa experiência de formação académica em dois (2) 
países distintos nomeadamente Austrália e Noruega. 

Tudo começa em 2010 (ano em que pela primeira vez o 
campeonato mundial de futebol aconteceu em solo africano) o que 
fortaleceu a questão da necessidade de uma nova página no tipo de 

olhar que os “outros” tinham sobre o continente, nações africanas e 
seus povos. Na copa do mundo “todos” tinham iguais oportunidades 
e capacidades para competir num contexto em que o evento era 
acolhido no continente aparentemente mais inferiorizado. 

Foi neste ano (de 2010) que a AUSAID-Australian Agency for 
International Developement2 nos concedeu uma bolsa de estudos 
para frequentar o curso de mestrado em Gestão e Direção da 
Educação-Education Management and Leadership 3  na cidade de 
Sydney-Austrália, o que nos abriu a primeira oportunidade de 
contacto com relações e redes multiculturais a um alto grau. Tal 
contacto, se deu nas diferentes atividades diárias com os 
professores, colegas de turma, vendedores de supermercados e 

inclusive em locais de lazer que frequentávamos. Tanto no contacto 
quanto no estabelecimento de redes com estas pessoas descobrimos 
o facto de que não pertencíamos ao mesmo lugar. O fato implicava 
um tipo de classificação das relações tanto por nossa parte quanto 

por parte de alguns deles, algo recorrente quando novos sujeitos se 
cruzam.   

                                                      
2 Agência Australiana para o Desenvolvimento Internacional 

3 Gestão e Direção da Educação  
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As experiências a cima nos remetem ao que alguns dos 
pensadores clássicos das ciências sociais (cf. Berger & Luckmann, 

1985) consideram como construção social da realidade. Não 
obstante, voltado a Moçambique em 2012, tivemos mais uma vez a 
oportunidade de frequentar um outro curso de mestrado noutro 
contexto (na Universidade de Oslo na Noruega) cujo foco se cingiu 

em Higher Education Studies and Development4. Apesar das duas 
localidades a cima pertencerem a realidades diferentes (Europa e 
Oceânia), a existência de um tipo de constructo social que os 
indivíduos formam no seu relacionamento com pessoas diferentes 
bem como de localidades adversas, prevalece. 

Consequentemente, existe uma necessidade de voltarmos à 
segunda perspectiva anunciada anteriormente sobre a disciplina do 

professor Dagoberto a qual frequentamos quando em 2013, a CAPES 
(Coordenação para o Aperfeiçoamento do pessoal do Nível 
Superior), nos concedeu mais uma bolsa para estudar no Brasil. 
Como é que tal (seminário temático) e a ajuda do professor 
Dagoberto nos subsidiam a entender o que já tínhamos vivenciado 
tanto na Austrália quanto em Oslo como algo que pode ser explicado 
a partir de um contexto longo da história da humanidade?  

O século XV, é visto por alguns pensadores como o século que 
abriu uma nova página no contexto das relações entre o ocidente e 
“o resto do mundo”. Foi um período que alguns caracterizaram 
como a época do intenso comércio triangular (Europa, África e 
Américas). O primeiro continente (Europa) estava no topo da 

pirâmide e todos os outros (África e América) eram submissos 
àquele. 

O comércio, colocou forçosamente alguns povos sobretudo 
africanos na diáspora. Na maioria dos casos os conduziu ao 

questionamento sobre suas próprias identidades uma vez que estas 
se tornavam cada vez mais fragmentadas. Além disso, o facto de 
estes (afrodescendentes) estarem em lugares diferentes bem como 

                                                      
4 Estudos do Ensino Superior e Desenvolvimento 
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o contacto com “outros”, fez lhes tardiamente renegociar a 
identidade que lhes tinha sido imposto. A aceitação desta negociação 

não foi de imediato. 
Mais ainda apenas na contemporaneidade e com as 

independências dos países africanos é que houve uma aceleração 
para uma nova virada através da consciencialização tanto dos 

africanos quanto dos Afros na diáspora. No contexto académico, esta 
luta foi sistematizada pelos autores pós-coloniais quando criticam o 
tipo de vínculos bem como a acentuada desvalorização da alteridade 
sobretudo ao longo da dominação. A independência dos países 
africanos bem como o clamor pelo reconhecimento das identidades 
autóctones como Hall (2003) descreve, parece ir em paralelo com as 
disputas pela aceitação da igualdade das minorias identitárias na 

pós-modernidade. 
Uma vez que o ocidente estabelecera com a expansão europeia 

uma inferiorização da alteridade justificado pela existência de povos 
menos civilizados em relação aos outros e que aqueles que eram 
tidos como superiores, tinham a obrigação moral de urbanizar os 
inferiores, posteriormente parece ter havido uma necessidade de 
desconstruir bem como desmistificar tal mundo construído. 

Aparentemente, o comércio triangular e a expansão europeia, 
legitimaram de certa forma um tipo de relação entre as sociedades 
europeias e não europeias maioritariamente assentes na reprodução 
e perpetuação dos modelos de dominação se consideramos a 
perspectiva bourdieusiana (2009) aplicada para descrever o 

contexto histórico em que os modelos de dominação proliferaram e 
fragilizaram os considerados dominados do campo pelos 
dominadores. 

Dividido em duas (2) partes, a primeira contextualiza as 

teorias dominantes inventadas pelo ocidente para justificar o tipo de 
laços que dominaram na época moderna. A segunda desmistifica 
algumas destas teorias formuladas na primeira secção tendo como 
indicador de sustentação a independência dos países africanos. Por 
fim, formulamos a tese de que, as novas relações Brasil-África, por 
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exemplo, são resultado e fortalecimento de alguns intelectuais que 
se conscientizam cada vez mais da necessidade da negação do 

mundo de relações que o ocidente impôs ao resto do mundo. 
Existe um leque de pensadores que consideramos como nosso 

aporte metodológico. Estes incluem, por exemplo, Sarte (2007) 
sobre o significado do “ser” (aplicado para caracterizar as sociedades 

dominantes) e o “nada” análogo às sociedades tidas como 
(inferiores), por um lado. Por outro, é Fanon (1979) que defende a 
existência dos condenados da terra e por sua vez aqueles que 
condenam. 

Por fim, Ki-Zerbo (2006) mostra como é que a inferiorização 
das sociedades (africanas) contribuiu para a metáfora da África 
equiparada a “vagão de trem para o desenvolvimento5”, algo que 

caracterizou por várias gerações os vínculos estabelecidos para 
África, africanos, afrodescendentes e outras minorias. 

Como pretendemos ilustrar, as novas relações África-Brasil 
são apenas início de um tipo de vínculos baseadas no equilíbrio entre 
os indivíduos e que começa a se projetar em conformidade com o 
que se tinha iniciado anteriormente com Rodrigues (2008) e Ramos 
(1951) quando sistematizaram que a formação de qualquer tipo de 
sociedade, é indispensável à compreensão das sociedades africanas. 
Eis a razão de revisitarmos a origem da humanidade bem como da 
sua civilização a fim de redesenhar um novo nomos6. Se Rodrigues 
(2008) e Ramos (1951) estão certos de que o sein7 (ser) de todas as 
sociedades tem origem na África, então o que propusemos sobre a 

política da relação Brasil-África revitaliza cada vez mais o princípio 
de ubuntu (só somos porque os outros existem, e como os outros 
existem todos nós somos). Este caso apela para uma relação 

                                                      
5 É uma metáfora que o historiador Ki-Zerbo aplicou para mostrar que o continente Africano (vagão 
de trem) foi sempre visto como dependente do ocidente e que mesmo que a cabeça do mesmo trem (o 

ocidente), acelerasse a velocidade de locomoção, em nenhum momento o vagão (África) iria alcançar 
aquilo que lhe faz mover (neste caso o ocidente).  

6 Palavra que significa ordem 

7 Palavra que significa ser 
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horizontal tanto entre indivíduos quanto entre as sociedades e 
Estados, contrariando desta forma o verticalismo e a hierarquia 

triangular apresentada anteriormente e que se perpetuou por várias 
séculos de dominação do ocidente. 

 
A colonização do continente Africano, modelos de classificação 

e as relações sociais construídas: A ideia do “resto do mundo”   
 
Segundo Uetela (2015) a época moderna foi um período que 

conheceu várias dinâmicas sociais e correntes de pensamento que 
caracterizaram a dominação da ideologia ocidental como modelo a 
partir do qual “o resto do mundo” deveria buscar inspiração nela. 
Todavia, na contemporaneidade muitas teses foram formuladas 

para falsificar tais grandes narrativas construídas na modernidade 
porque a partir delas se proliferou a concepção da existência de 
sociedades inferiores e superiores.  

O relacionamento entre uma sociedade com a outra, 
(classificada tanto por inferior quanto por superior), foi sempre 
visto neste período como resultante dos sistemas classificatórios 
dominado-dominador, inferior-superior, negro-branco ou ainda 
colonizado-colonizador conforme Fanon (1983) observou as 
disputas que este modelo de pensamento resultava no âmbito de 
relações sociais entre uma categoria com a outra. 

Dentre as grandes correntes de pensamento que criaram tipos 
de relacionamentos diferenciados e sistemas de classificação a cima 

referidas bem como o consequente surgimento das narrativas 
dominantes sobre o nexo entre um sistema classificatório versus o 
outro, nos limitaremos a alguns exemplos tais como (i) colonização, 
(ii) branqueamento, (iii) eugenia e (iv) craniologia de entre as várias 

que poderíamos considerar. Como é que cada uma das teorias foi 
justificada e qual o tipo de vínculos entre seins e Estados foram 
estabelecidos na modernidade em função das mesmas? 
(i)Colonização: Como se referiu anteriormente o século XV foi o 
período de expansão europeia e de dominação de alguns povos 
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através da escravidão, exploração de trabalho ou mão-de-obra 
forçada (cf. Boahen 1991) sobre a colonização. Uma das justificativas 

para a colonização de África se fundamentava em parte pelo 
pensamento sistémico e classificatório inventado pelo ocidente 
designadamente que algumas sociedades são inferiores em relação 
às outras. A civilização dos inferiores neste caso, era indispensável 

para a criação de um tipo de sociedade ideal. Como demostramos ao 
longo deste trabalho, a justificação da dominação e exploração de 
alguns povos sobre os outros sempre se sustentou pela necessidade 
para uma civilização. Todavia, civilização versus exploração, 
escravidão e dominação de uns sobre os outros, sugerem em si uma 
contradição. 

Durante todo o período que durou a colonização tanto de 

África quanto da América, a narrativa dominante foi 
indubitavelmente a de que a inferioridade de certas sociedades (os 
colonizados) só poderia ser ultrapassada se os superiores 
desenvolvessem mecanismos diversificados de civilização daqueles 
que eram tidos como os mais atrasados. Esta foi a razão pela qual 
surgiram outras formas de relacionamento entre os povos inferiores 
e superiores tais como senhor versus escravo, raça superior versus 
raça inferior, que são tipologias de relacionamento entre sociedades 
e indivíduos que se perpetuaram e se reproduziram sobretudo na 
modernidade.  

No continente africano, a construção das missões católicas 
que serviram de primeiras escolas de “civilização” conforme se 

pensou ao longo da dominação europeia contribuiu para tal 
reprodução e perpetuação da ideologia dominante senhor-escravo e 
sociedade avançadas-sociedades atrasadas.  

Esta maneira de pensamento parece dialogar com o que 

Comte descreveu como estágios de desenvolvimento das sociedades 
nomeadamente (i) o teológico, correspondente ao período medieval 
em que tudo tinha explicação divina, isto é, os indivíduos explicavam 
as fontes de relacionamento com base nas teorias teocêntricas, (ii) o 
metafísico (correspondente ao iluminismo) onde a razão passou a 
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dominar quase todas as esferas inclusive nas relações sociais. Foi a 
partir deste período que algumas sociedades começaram a se 

autoproclamar como mais adiantadas em relação as outras e neste 
caso o ser avançado implicava a superioridade enquanto o menos 
adiantado a inferioridade.Por último (iii) o estágio positivo, era o 
ápice do desenvolvimento das sociedades em que a ciência passava 

a dominar a explicação dos fenómenos. Através da ciência, o 
conhecimento seria construído não mais a partir de especulações, 
mas da ciência pragmática (Giddens, 2001, p. 20).  

Esta divisão do progresso das sociedades, parece sugerir que 
embora para Giddens (2001), o terceiro estágio é o ápice da 
modernização, tal desenvolvimento não ocorre da mesma forma em 
todos os indivíduos. Como resultado, poderão existir ainda 

sociedades no primeiro ou no segundo estágio enquanto as mais 
avançadas estariam no terceiro 

Parece ser o teorema a cima que justificou a colonização de 
algumas regiões especialmente o continente africano sustentado 
pela falácia de que a europa já havia então alcançado o topo da 
modernização. Isso teve algumas implicações: (i) aqueles que ainda 
não tinham alcançado o nível da europa, eram inferiores a ela e 
consequentemente (ii) a Europa, uma vez já modernizada deveria 
ser vista como potencial civilizador dos demais. A colonização neste 
âmbito, foi justificada como processo civilizatório da humanidade. 

Uetela (2016) observa como as grandes narrativas dos 
estágios de progresso da sociedade podem ser explicadas a partir da 

teoria económica de Zerbe e por este viés a maior parte das teorias 
dominantes sobre a inferioridade de algumas sociedades e raças. Os 
estágios de progresso posicionam diferentes grupos em diferentes 
lugares e a ocorrência dos níveis de desenvolvimento das sociedades 

pode ser representado abaixo pela fig. 1 
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Fig. 1. Representação dos estágios do desenvolvimento das sociedades 
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 Sociedades tradicionais 

Fonte: Adaptado de (Zerbe, 2013 Apud Uetela, 2016, p. 36) 
 

O que a figura 1 sugere, é a existência de estágios de progresso 
das sociedades desde as consideradas tradicionais até as mais 
avançadas (o nível de produção em massa). A maioria dos países 
colonizados estão ainda no meio entre o tradicional e a fase de 
maturidade ao passo que os países industrializados estão e sempre 
estiveram no ranking da produção em massa.  

O que é que isso tudo significa? Simplesmente que sempre 
existem e existirão sociedades mais avançadas e menos avançadas; 
que sempre houve e haverá dominados e dominadores da economia 

e que algumas sociedades serão vistas como superiores e outras 
inferiores. A colonização de África teve estes e tantas outras 
justificativas que passaremos a apresentar fundadas na teoria de que 
o posicionamento das sociedades na esfera de competição 
económica e global, dita o tipo de laços entre umas com as outras.  

Estas teses se desenvolveram ao mesmo tempo com teorias 

como (ii) esterilização, uma ação que se popularizou pela eliminação 
do gene inferior antes que este se reproduzisse e se transmitisse 
para as futuras gerações. Embora não seja oportuno nesta parte 
mostrar como é que alguns pensadores como Boas (2004) 
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refutaram cientificamente a proliferação destas ideologias que 
dominaram as relações sociais entre sociedades, o que prevalece é a 

prova de como é que a modernidade construiu um tipo de laços com 
base em sistemas classificatórios. 

Um outro fenómeno que contribuiu para a construção de um 
tipo de relacionamento entre sociedades e Estados com base nos 

sistemas de classificação, foi o que alguns chamaram de (iii) 
branqueamento. O termo branqueamento, não se refere aqui a atual 
popularização de branqueamento de capitais, mas sim de seres 
humanos. Tal como a esterilização, o branqueamento dos seres 
humanos, era uma das formas de impedir a multiplicação das raças 
tidas como inferiores de modo a manter a hegemonia de uma raça 
dominante e superior. De certa forma o branqueamento criava um 

tipo de relações sociais entre indivíduos ainda com base na 
classificação de alguns seres ou raças humanas como inferiores e 
que deveriam extinguir para prevalecer a raça dominadora.  

(iv) A eugenia: Como uma ideologia, foi também aplicada na 
modernidade como estratégia para controlar melhor as raças 
humanas. Uma vez que se pensou que algumas destas raças eram 
superiores às outras, então a eugenia poderia abrir uma nova 
reestruturação racial através do controle das espécies humanas. A 
eugenia nazista aplicou uma estratégia similar para mostrar ao 
mundo que algumas raças eram superiores em relação às outras e 
que o relacionamento entre raças diferentes deveriam ser distinto 
ou em certos casos eliminado como foi justificado o holocausto. 

Por fim, ao longo do processo histórico da civilização da 
humanidade, (v) a craniologia, foi também vista como indicador 
para medir o progresso intelectual de alguns indivíduos e classificar 
os mesmos em mais ou menos avançados. Mais uma vez, o tipo de 

relações sociais que a corrente de pensamento craniológico 
estabeleceu, foi a construção de um mundo bipolar como (norte-sul, 
forte-fraco, negro-branco e inteligente-menos inteligente) só para 
dar alguns exemplos. Para Uetela (2015), Said (1990) e Berger & 
Luckmann (1985),por exemplo, todas estas teses eram apenas falsas 
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narrativas de “invenção do ocidente ou construção social da 
realidade” uma vez que carecem de fundamentos sistematizados.  

Apesar de algumas correntes de pensamento terem aplicado 
as mesmas para criar o mundo classificatório e perpetuar a 
dominação de alguns povos sobre os outros, as justificativas de 
muitos dos argumentos, constituem falácias e contradições na era 

contemporânea. 
A partir das independências africanas se redesenhou um novo 

tipo de laços tanto entre diferentes povos quanto entre vários países. 
Não obstante, a mudança paradigmática das relações que 
dominaram por vários anos a construção dos países africanos 
(África-Ocidente) para a dimensão África-China incluindo Brasil-
África ou simplesmente (sul-sul), mostra o quão o redesenho das 

relações sociais na contemporaneidade, se fundamenta pelos 
critérios de igualdade e não de diferenciação como se pensou 
anteriormente.     

  
A independência dos países africanos e a reconfiguração das 
relações sociais nas sociedades contemporâneas  

 
Apesar das teses apresentadas na secção anterior terem 

dominado por várias décadas as relações sociais com base nas 
categoriais superior-inferior, norte-sul, branco-negro, colonizador-
colonizado entre outros sistemas classificatórios, parece que a 
independência e luta pela sua conquista em África, no Brasil e nos 

Estados Unidos se intensificaram principalmente nos anos de 1960 
e começaram a surgir estratégias de desmitificação às grandes 
narrativas que tinham conduzido à criação de sistemas de 
dominação de alguns povos sobre os outros para além de que as 

teses anteriormente aplicadas neste processo de dominação e 
criação de um tipo de relações sociais tidas como hegemónicas, eram 
cada vez mais provadas como falaciosas.   

Sobre a colonização, por exemplo, a maior hipótese formulada 
foi de que havia civilizações avançadas e menos avançadas. A 



260 | Intelectualidade coletiva negra: memórias, educação e emancipação 
 

primeira classificação correspondia ao ocidente e a segunda ao 
“resto do mundo”. Como ilustramos anteriormente, a dominação do 

continente africano e da América foi apontada como uma  das 
estratégias de civilizar as sociedades que ainda não estavam, isto é, 
todas as que eram não ocidentais.  

Apesar da existência de algum grau de aceitação, não deixa de 

existir em muitas das teorias a cima algumas contradições pelo facto 
de que as primeiras civilizações da história da humanidade, não 
surgiram no norte, mas sim no sul através da islamização. Foi partir 
da civilização do sul que as do norte se beneficiaram, muito tempo 
antes da colonização. Será que a ideologia da superioridade das 
sociedades por meio de civilização não teve em conta processos 
históricos de transformação das mesmas? Ou a questão é que tais 

processos civilizatórios ao longo da história foram diversificados e 
diferenciados de tal forma que, quem olhasse a penas as partes e não 
o todo, cairia nas falácias apresentadas na primeira parte e que 
serviram para dominar o mundo?  

Uetela (2016) mostra como o filósofo Elias (1998) resumiu a 
grandeza das civilizações sulistas e como estas serviram de 
inspiração para o progresso do ocidente no âmbito da islamização 
nos seguintes termos;  

 

[...] César, que na verdade era um ditador, ordenou uma reforma 
radical do calendário. A regulação das relações sociais em termos 
de tempo sempre fora obra das autoridades eclesiásticas ou ligadas 

ao poder temporal. Não deixa de ser significativo, no que concerne 
ao desenvolvimento do saber na Roma antiga, que César tenha 
convocado à sua presença um sábio Egípcio, o astrónomo e 

matemático Sosígenes para lhe servir de conselheiro na reforma 
do calendário Romano. Na época os egípcios já tinham uma longa 

tradição em matéria de observação dos astros e de estabelecimento 
de calendários, a qual foi enxertada na tradição romana. O 
resultado da reforma de César, ocorrida no ano de 46 A. C, foi um 

calendário que apresentava muitos traços conhecidos e que, desse 
modo, marcou incontestavelmente uma etapa rumo ao calendário 
atual. Os egípcios haviam tentado estabelecer uma 
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correspondência entre as unidades de tempo baseadas nos 

movimentos de lua e do sol, respectivamente, construindo um ano 
de doze meses de trinta dias, ao qual acrescentavam, no começo 
ou no fim, cinco dias suplementares, de modo a fazer seus meses 

corresponderem ao ano solar [...] (ELIAS, 1998, p. 154 apud 
UETELA, 2016, p. 153).  
 

O que o autor mostra é que as civilizações sulistas tiveram 
maior protagonismo na civilização do ocidente de tal forma que, o 
que se considera como revoluções científicas na última localidade 
sobretudo na modernidade foi apenas um aperfeiçoamento do que 
já se fazia no Egito e no Mali através das primeiras formas de 
educação estabelecidas em moldes de Quadrivium (Aritmética, 
Geometria, Astronomia e música) e do trivium (Gramática, Lógica e 

Retórica). O Quadrivium e Trivium foram aproveitados por 
civilizações como Grécia, Roma e pelos impérios Persa e Bizantino, 
locais que radicalizaram o modelo da ciência e técnicas egípcias 
(RUEGG, 1992, p. 68).  

Um outro ponto é que algumas figuras que são vistas como 
ídolos na construção do progresso da civilização ocidental tais como 
Thales de Mileto, Pitágoras, Newton, Galileu, Copérnico e Einstein 
foram resultado da cientificidade egípcia, na medida em que os dois 

primeiros estudaram no Egito e os 4 últimos apropriaram se da 
(Aritmética, Geometria, Astronomia e Música) para construir o tipo 
de civilização europeia posteriormente vista como dominante 
(STUMPF, 1988, p. 9ss).  

A religião foi um outro principal instrumento que o ocidente 
aplicou para colonizar os países africanos e construir a tal civilização 
com base nas grandes narrativas dominador-dominado. Todavia, há 
pelo menos duas questões que mostram como a colonização e o tipo 
de relações que se edificaram a partir dela, foram construídos com 
base em argumentos falaciosos, nomeadamente: (i) esta religião 
aplicada como instrumento de civilização, não teve origem no 
ocidente, mas sim no oriente e foi através da migração que chegou 
ao ocidente o que mostra que (ii) o instrumento de civilização, já 
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existia tanto em África quanto no oriente muitos anos antes da 
dominação. 

No continente africano, sempre existiram as religiões 
tradicionais africanas o que sugere que a maior questão que 
conduziu a dominação, parece ter sido o não reconhecimento de algo 
que era diferente. A modernidade neste caso, construiu um tipo de 

relações sociais fundadas no princípio de que tudo o que fosse 
contrário ao sistema classificatório dominante, era inexistente ou 
inferior.  

Nos anos 60 do século XX, alguns países africanos começaram 
a redesenhar as relações sociais através do reconhecimento das 
diferenças não como algo que coloca certos grupos inferiores ou 
superiores mas sim, como parte de processos identitários. O clamor 

pela independência bem como a luta e criação de movimentos de 
libertação, dos povos colonizados em África e América parecem ter 
sido as primeiras tentativas de mostrar que tanto os dominados 
quanto os chamados dominadores, tinham direitos iguais e que as 
diferenças raciais entre os homens não faziam nem uns nem outros 
superiores ou inferiores, mas significava características identitárias 
únicas. 

No continente africano a luta pela conquista das 
independências, não foi a única estratégia de combate contra os 
modelos de dominação. A pós o fim da colonização, alguns países se 
filiaram aos Estados comunistas tais como, União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas-URSS, Alemanha do Leste, Cuba, China e 

Checoslováquia (com os países de orientação socialista). A ideologia 
destes últimos influenciou alguns intelectuais africanos que 
estudaram no ocidente e que beberam destes países as melhores 
estratégias de combate contra as ideologias de dominação 

impulsionados pelo capitalismo.     
Como resultado, após a independência, houve diversidade de 

acordos de cooperação nas diversas áreas porque se pensou que a 
partir da vitória dos mesmos e do comunismo, uma nova página de 
relações sociais se estabeleceria entre os seres humanos e de tal 
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forma como os modelos de dominação impostos pela colonização 
tinham conquistado o mundo, então a ideologia do socialismo, da 

liberdade e igualdade dos homens, poderia passar a ser o novo 
modelo de dominação. Marx (2005) sugerira antes que havia 
processos históricos para o fim das categorias criadas pelo mundo 
capitalista no período em que o comunismo passaria a ser a 

ideologia do tempo, embora isso precisasse de um longo tempo 
histórico para se materializar. 

Todavia, o fracasso do comunismo e a vitória do capitalismo 
como afirma Nkomo (1980), parece ter cada vez mais mostrado a 
humanidade que as categorias das relações sociais consoante os 
modelos de dominação, poderiam prevalecer embora de uma outra 
forma. O fato de alguns países africanos e outros Estados 

colonizados, terem apenas alcançado a independência política e 
falhado por vários anos a conquista da independência económica, 
sugere tal prevalência, o que traz em si a negação das relações sociais 
com base nos sistemas de igualdade. Como resultado, proliferam 
cada vez mais novos sistemas de dominação propiciados pela 
dominação económica. 

Uetela (2016), mostra como é que a acentuada dependência 
económica dos países do sul gerou uma nova tipologia de dominação 
e criação de vínculos com base nos sistemas classificatórios de 
superioridade versus inferioridade através de uma representação e 
hierarquização dos graus de superioridade e inferioridade definidos 
a partir do posicionamento dos países e seus habitantes na economia 

global da seguinte forma, 
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Fig. 2. Conceptualização da estrutura da economia global e como a 

mesma influencia a relação entre países do norte e sul bem como dos seus 
habitantes. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Sens, 2012 Apud Uetela, 2016, p. 33) 
 

O que a figura demostra é que existem pelo menos quatro 
(classificações) que o sistema económico global configurou após o 
triunfo do capitalismo, nomeadamente, (i) países do centro do 
centro, (ii) os países do centro da periferia, (iii) os da periferia e (iv) 
aqueles que estão na periferia da periferia. Os países da primeira 
categoria, são os mais industrializados e mais ricos do mundo, os da 
segunda, embora ricos, ainda não atingiram o nível da primeira 
categoria, os da terceira seriam os países das economias emergentes 
e por fim os da quarta classificação (periferia da periferia) seriam 

todos os países mais pobres do mundo onde a maioria dos Estados 
africanos se enquadram.  

Como é que este novo sistema classificatório que teve a sua 
génese com o fracasso do que alguns viam como prenúncio de 
relações sociais com base na igualdade (comunismo) e consequente 

vitória dos ideais capitalistas que primam por alto nível de 
liberdades individuais e do mercado exerce sua hegemonia? O 
modelo exerce dominação e continuidade das teorias de dominador-
dominado, inferior-superior entre outras na medida em que, 

 1. Centro do 
Centro (Países mais 

ricos) 

3.Periferia (países 

pobres) 

2. Centro da 

periferia (países 

ricos) 

4.Perifera da 

periferia (países 
mais pobres) 
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começando pelos países da categoria ii, (pouco industrializados) a 
pesar destes servir e estarem sujeitos aos interesses dos países do 

tipo i (os mais industrializados), são servidos pelos países da 
categoria (iii) e (iv). Estes dois últimos são também à maneira dos 
da categoria (ii) submissos aos países de designação (i) conforme as 
setas indicam para as diferentes formas de submissão. 

Situações extremas desta classificação, têm a ver com o tipo 
de laços que se podem construir, por exemplo, entre países da 
categoria (i) com os países de categoria (iv). De forma simplificada, 
enquanto os países anteriores são servidos e ditam os interesses de 
todos os outros (ii, iii, e iv), os da categoria posterior (iv) servem e 
são submissos a todos os países das outras categorias (i, ii, e iii).  

Esta estrutura sugere que as relações sociais entre países com 

base em sistemas classificatórios de dominação e inferioridade, são 
também ligadas a estrutura económica e poderão se multiplicar em 
conformidade com a reprodução do sistema de economia global aqui 
sugerido. 

Todavia, não faltam tanto em África quanto noutros contextos 
estratégias de reversão desta e de outras grandes narrativas que 
construíram modelos de dominação nas relações sociais. Uma destas 
estratégias, é a maior procura da independência económica por 
parte dos países africanos através de revitalização da aparente 
ideologia fracassada do comunismo, visto que muitos desses (países 
africanos) buscam inspiração de se modernizar a partir da China. 
Tal cooperação, sugere mais uma vez que existem processos longos 

e históricos na construção desta independência económica. A 
modernidade foi um período de intenso debate para construção das 
relações sociais entre norte e sul e os países africanos tendo apenas 
alcançado a liberdade política e tendo sido lentos na económica, 

encontram neste novo modelo de cooperação (sul-sul: Brasil-África, 
África-China) novas estratégias de desmistificar as narrativas de 
relações sociais construídas ao longo das gerações com base no 
cartesianismo ocidental.   
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Como resultado, a ruptura das antigas relações por parte de 
alguns países africanos com as velhas cooperações internacionais 

sobretudo ex-colonizadores, com outros países do norte e as novas 
alianças que se firmam no contexto das relações internacionais entre 
África-Brasil ou África-China, parece sugerir que os laços na 
contemporaneidade por meio de categorias de dominação 

construídas pelo ocidente ficaram cada vez mais insustentáveis.  
Consequentemente, os países e povos que foram por longos 

anos da história considerados inferiores encontram cada vez mais 
cooperação entre eles como a melhor estratégia de fortalecimento 
dos tais novos modelos de vínculos que se reconfiguram.    
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Um baile e uma pesquisa sobre as relações 

étnico-raciais no interior paulista: 
minha formação acadêmica na vivência com o 

professor Dagoberto 
 

Valquíria Pereira Tenório  
 
 

Introdução  
 
Tenho a honra de ter sido a primeira orientanda do estimado 

professor Dagoberto José Fonseca, o Dagô, tanto na graduação em 
Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras – Campus de 
Araraquara – UNESP, iniciada no final dos anos de 1990, quanto no 

mestrado em Sociologia, atualmente curso de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais.  

Lembro-me perfeitamente do quanto a primeira aula de 
Antropologia com o professor Dagoberto mexeu comigo, do quanto 

o contato com uma literatura e reflexões tão novas me fizeram 
repensar tudo o que eu sabia e buscar entender o que eu não sabia. 
Devo confessar aguardava ansiosamente suas aulas semanais. Eram 
as que eu mais me identificava entre todas as disciplinas do curso. 
Foi a primeira vez que tomei contato com a temática do negro na 
sociedade brasileira o que foi me interessando cada vez mais.  

O professor Dagoberto e eu passamos, por acaso, a nos 
encontrar por diversas vezes no Terminal de Integração Municipal 
para pegar o ônibus que ia em direção ao campus da UNESP. 
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Naquela época, Dagoberto ficava hospedado em um hotel no centro 
da cidade e eu vinha de um bairro da periferia. Dessa maneira, o 

trajeto do centro para o campus tinha um sabor novo, pois íamos 
conversando sobre o que havia sido discutido na aula e sobre 
dúvidas, muitas dúvidas que se avolumavam na cabeça de uma 
recém-ingressa no curso de Ciências Sociais. Era uma honra ter essa 

oportunidade de conversar com um professor tão atencioso e que se 
colocava de maneira tão próxima, sem arrogância por ser um 
professor universitário. Repensando minha trajetória vejo que essa 
maneira de ser do Dagoberto tem influenciado minha conduta, 
afinal o conhecimento precisa ser difundido, devemos deixa-lo fluir, 
sem arrogância, sem afastar aqueles que nos procuram, aqueles que 
nos têm como referência, sempre atentos aos que precisam de apoio 

nesse mundo acadêmico tão complexo. 
Continuei seguindo os passos do Dagoberto após o primeiro, 

recebendo orientações de leituras e passando a discutir com ele 
intensamente nos anos seguintes da graduação. Foram muitos os 
livros indicados e emprestados de sua própria biblioteca o que me 
fazia seguir firme no propósito de ser uma pesquisadora na temática 
étnico-racial. Essas leituras, fichamentos e discussões se 
transformaram em minha monografia de fim de curso sob sua 
orientação. O trabalho era ainda bastante incipiente, apenas uma 
breve revisão bibliográfica, mas na defesa da monografia, tendo sido 
avaliada por uma banca composta da Profa. Dra. Fernanda Âreas 
Peixoto e o Prof. Dr. Ademil Lopes, no fatídico dia 11 de setembro de 

2001, o mesmo em que as torres gêmeas nos EUA foram derrubadas, 
minha vida tomava um novo rumo. Naquele dia descobri que 
seguiria no mundo acadêmico pesquisando sobre a questão negra 
em Araraquara e não poderia deixar de compartilhar neste livro essa 

descoberta e como se deu o estudo sob a orientação do professor 
Dagoberto. 
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Nasce uma pesquisadora 
 

Desde o início aprendi que tanto a trajetória pessoal quanto 
acadêmica impacta a maneira como uma pesquisa é construída, ou 
ainda, quais temas pesquisaremos, que tipo de objetos abordaremos, 
quais serão os protagonistas, que teorias acessaremos, quais serão 

nossas leituras e nosso caminho estão conectados a quem somos 
como um sujeito dentro da pesquisa. Todos esses elementos são 
uma parte importante do trabalho. Segundo Goldmann, 

 
[...] uma das mais importantes tarefas de qualquer investigador 
sério nos parece consistir no esforço para conhecer e tornar 

conhecidas pelos outros as suas valorizações, indicando-as 
explicitamente, esforço que o ajudará a alcançar o máximo de 
objetividade subjetivamente acessível no momento em que escreve 

e, sobretudo, que facilitará a outros investigadores trabalhando 
numa perspectiva mais avançada e que permite uma melhor 

compreensão da realidade, a utilização e a ultrapassagem dos seus 
próprios trabalhos (GOLDMANN, 1984, p. 15). 
 

Dessa maneira, a trajetória da pesquisadora é um elemento 
da pesquisa, um elemento impulsionador, estruturador e de reflexão 
das ideias que serão descritas. Foram anos de construção e 
reconstrução de minha própria identidade negra e de um 
sentimento de militância na luta antirracista (MUNANGA, 1996), 
algo novo em minha vida, pois mesmo sendo uma mulher negra não 

tive uma formação em casa para lidar com esses temas, tampouco o 
obtive nos anos de escolarização básica.  

Como exposto anteriormente tive contato com esse tema 
apenas no Ensino Superior, por intermédio do professor Dagoberto 
o qual continua sendo um dos poucos homens negros professores 
na Universidade em que me formei e que atua na temática étnico-

racial. 
A partir da iniciação ao tema, passei a constatar e questionar 

a ausência da população negra na história de Araraquara, cidade de 
médio porte do interior paulista. Não há qualquer registro da 
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existência dessa população nos álbuns e livros escritos pelos 
historiadores e cronistas locais do início do século XX, e tendo 

nascido e vivido toda minha trajetória escolar na cidade não me 
lembrava de qualquer menção a essa história em nada do que me 
tinha sido ensinado. E aqui há duas constatações, primeiro que não 
há registro da presença do negro na historiografia oficial da cidade 

(TENÓRIO, 2013) e segundo que não recebi durante minha 
escolarização qualquer informação sobre a história dessa população 
em Araraquara e/ou no Brasil, a não ser sobre a escravidão e 
abolição dos escravos. Ambas constatações podem ser encontradas 
em pesquisas e relatos sobre diversas cidades do interior paulista 
(SOUZA, 2007), em várias outras cidades e estados do Brasil. Isso, 
porque o registro da memória, para focalizarmos apenas uma das 

constatações, na história oficial leva em consideração as relações de 
poder e dominação existentes na sociedade invisibilizando algumas 
memórias em benefício de outras, ou seja, é numa relação tensa 
entre o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido que se 
elegem algumas memórias para a escrita de uma história oficial 
(HALBWACHS, 1990; POLLAK, 1989, 1992). Segundo Fonseca 
(2000, p. 09), “o uso da memória pelos grupos também é um 
exercício político, estando em constante mediação com a realidade 
social.” Sendo assim, o fato de eu não ter tido contato com as 
memórias que existem sobre a população negra para além das 
histórias da escravidão trazidas nos livros didáticos usados nas 
escolas faz parte desse exercício político. A tentativa de se apagar as 

memórias, o discurso oficial de não protagonismo da população 
negra na construção da nação e o registro de suas contribuições 
culturais na história nacional tecem um panorama da maneira como 
o racismo se construiu no Brasil. No entanto, a atuação da militância 

negra, de pesquisadores negros e brancos envolvidos na temática 
sempre foi vigorosa, denunciando as desigualdades entre brancos e 
negros em nosso país. E aqui ressalto o papel do intelectual e 
professor Dagoberto nessa empreitada.  



Valquíria Pereira Tenório | 273 
 

Como pensar que vivemos em uma democracia racial sendo 
que éramos poucos na UNESP no final dos anos 1990. E o número 

era ainda menor em cursos considerados de maior prestígio social. 
Por que não havia e ainda não há representatividade no ensino 
superior equivalente a proporção de habitantes negros no país? 
Somos todos incapazes de pensar como propagavam as teorias 

racistas do século XIX? Ou estamos inseridos em uma dinâmica 
construída para termos um apagamento da formação histórica 
escravista, suas causas e consequências e para nos mantermos em 
um lugar de subalternidade.  

Diante de tantas reflexões, me lembro de ter tido a 
oportunidade de ler os primeiros esboços de documento de criação 
do NUPE (Núcleo Negro da UNESP para Pesquisa e Extensão) 

escritos pelo professor Dagoberto no início dos anos 2000 com 
vistas de se tornar um espaço dentro da UNESP que pudesse 
congregar pesquisadores, professores e estudantes interessados na 
temática do negro, sendo ainda um polo de irradiação de debates e 
discussões de teorias e pesquisas elaboradas na instituição e de 
formação para professores.  

O professor Dagoberto ia aos poucos se tornando uma 
referência para todos aqueles que se interessavam pela temática, 
nele buscávamos representatividade, maneiras diferentes de ver o 
mundo. Era ele o grande difusor da temática entre nós.  

 
Uma pesquisa pioneira no mestrado    

 
Escrevi meu projeto de mestrado contando sempre com o 

apoio do professor Dagoberto. O quão dura é a fase da escrita ainda 
mais de um projeto de mestrado que contava com um objeto 

inusitado para os estudos existentes no programa, um baile negro. 
Seguiu-se todo o trâmite burocrático para o ingresso no mesmo, 
aprovação do projeto, prova e entrevista. Tendo sido aprovada, 
iniciou-se um novo desafio, uma vez que o professor Dagoberto 
ainda não estava credenciado ao programa de pós-graduação em 



274 | Intelectualidade coletiva negra: memórias, educação e emancipação 
 

Sociologia. No entanto, fico feliz pelo fato de minha pesquisa ter sido 
um dos elementos para que seu ingresso fosse consumado. Fechada 

as questões burocráticas seguimos na realização da pesquisa.  
O objetivo era identificar e reconstruir uma parte da história 

da população negra de Araraquara e havíamos identificado o Baile 
do Carmo como um evento conhecido por ser tradicional, 

centenário, inteligível para a comunidade negra local e regional, 
capaz de congregar centenas de pessoas de diferentes gerações em 
sua realização anual. Aos poucos eu me transformava em 
pesquisadora, em parte graças por ter direcionado o olhar para este 
evento que não tinha sido pesquisado, anteriormente e, em outra 
parte, por todos os ensinamentos do professor Dagoberto. 

Vale a pena mencionar que o estudo do Baile do Carmo 

proporcionou a reflexão sobre a participação e a resistência dos 
negros em Araraquara, uma vez que os registros oficiais da história 
da cidade ignoram a presença da população negra e suas 
manifestações. A existência do evento e as falas de seus participantes 
se colocaram como um registro vivo, imprescindível para se 
recontar essa história.  

Iniciei os trabalhos realizando pesquisa nos álbuns, revistas, 
teses, documentos escritos, jornais sobre a história de Araraquara, 
no acervo da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Municipal 
com vistas a encontrar alguma menção a um evento tão duradouro 
e importante para a comunidade local. No entanto, não houve 
sucesso nessa empreitada, ou houve, pois, a ausência de 

informações corroborou a necessidade e uma justificativa para a 
realização da pesquisa. Havia uma lacuna na história local que 
precisava ser preenchida. E, essas dificuldades com a inexistência de 
dados sobre o próprio Baile do Carmo e sobre a população negra 

foram vencidas, porque trabalhamos primordialmente com o 
recolhimento de depoimentos orais de antigos participantes do 
evento, com observação participante nos dias do evento e em outros 
realizados pela comunidade negra local. 
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Mais do que um baile de gala realizado uma vez por ano esse 
evento tinha e ainda tem a capacidade de estabelecer uma estreita 

relação entre diferentes gerações. É na memória de velhos, adultos 
e jovens, na experiência vivida ou herdada dos familiares e amigos 
que a história do Baile do Carmo é (re)contada e (re)construída, mas 
não só a história do evento é recontada, a história da própria 

população negra também vem à tona, tal a força que este evento tem 
como um elemento de ligação e de construção de uma memória 
negra coletiva.  

A utilização da história oral como recurso teórico-
metodológico foi importante para captar e interpretar os momentos 
em que o Baile se fez presente na vida dos entrevistados. Foi o 
vasculhar das memórias de seus participantes, num primeiro 

momento, ainda na pesquisa de mestrado, negros e negras mais 
velhos que buscamos reconstruir uma história do evento. Foram as 
entrevistas com essas pessoas de diferentes regiões da cidade, com 
vivência no Baile do Carmo, nas associações negras ou não que 
possibilitaram a compreensão do evento. 

Se em um primeiro momento o Baile do Carmo seria o 
caminho para pensar a história da população negra, em outro ele se 
configurou como um evento complexo. Transformou-se aos nossos 
olhos em um objeto de pesquisa desafiante. A cada nova entrevista, 
outras informações iam sendo somadas à sua reconstrução. Aos 
poucos fomos percebendo que, por meio dele, poderíamos refletir 
sobre as relações étnico-raciais em Araraquara e no interior paulista, 

aos poucos fomos percebendo que ele nos possibilitaria saber mais. 
Com o transcorrer da pesquisa percebemos que a realização 

do Baile, no início do século XX, seria uma forma de reação à 
discriminação sofrida pelos negros da cidade, de sua impossibilidade 

de participar de clubes e bailes promovidos pela população branca. 
Organizando-se em clubes, as elites araraquarenses sempre 

realizavam bailes como uma forma de encontro, reforço identitário 
do grupo, festejo e exposição social (CORRÊA, 1967). Porém, havia 
dificuldades e impossibilidades na participação de negros nos bailes 
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realizados pelos brancos em seus clubes ainda na segunda metade 
do século XX, ou seja, existiam algumas interdições informais na 

vivência dos espaços públicos da cidade. Digo informais, porque 
sabemos que o racismo no Brasil não se configurou como em outros 
países, tais como Estados Unidos e África do Sul onde existiram leis 
segregacionistas rígidas que definiam lugares separados para 

brancos e negros dentro da sociedade. Há muita dificuldade em se 
entender a maneira como o nosso racismo se configura, uma vez 
que a reprodução da existência de uma democracia racial ainda ter 
muito espaço na compreensão de quem somos. Mas, não é possível 
não enxergar a tamanha desigualdade entre brancos e negros em 
nosso país e refletir sobre suas causas e consequências.  

E, a pesquisa sobre o Baile do Carmo nos levou a encontrar 

um tipo de segregação racial em Araraquara e depois em contato 
com literatura sobre outras cidades do interior, constatamos que 
havia essa forma de separação entre brancos e negros na vivência 
dos espaços de lazer por diversas cidades e também na capital de 
São Paulo. É comum encontrar registros da realização do footing, 
(caminhada, passeio para a paquera, bate-papo, encontro entre as 
pessoas) em locais diferentes para brancos e negros em Rio Claro, 
São Carlos, Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo. Na vida concreta 
das pessoas o racismo existia. 

Mas, o que é o Baile do Carmo afinal?  
O Baile do Carmo é uma manifestação cultural realizada 

anualmente pela população negra araraquarense, paralelamente a 

festa religiosa em louvor a Nossa Senhora do Carmo, sempre no mês 
de julho.  

Teve início como um baile de gala com música orquestrada 
realizado por associações recreativas negras no Teatro Municipal de 

Araraquara da primeira metade do século XX até o final da década 
de 1960. Após essa data, o “Baile” passou a ser realizado nos salões 
dos clubes das elites araraquarenses. 

O Baile do Carmo conta com a participação da população 
negra local e de outras cidades e estados brasileiros. Sua realização 
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do início dos anos 30 do século passado até o final da década de 1980, 
ficou sob a responsabilidade da “Sociedade Recreativa Cruzeiro do 

Sul”, fundada em meados dos anos 1920, e da “Associação 
Recreativa Academia Araraquarense do Samba”, fundada em 
meados dos anos 1960 após a extinção de sua predecessora. Essas 
associações se originaram a partir da articulação principalmente de 

ferroviários e funcionários públicos.  
 
As pessoas da estrada que naquele tempo, no meu tempo, que eu 
frequentava o salão era uma ... os mais luxinhos mesmo eram os 

ferroviários. Porque eram os que andavam mais bem trajados. 
Inclusive até no comércio quando subia um ferroviário ali pra rua 
2 [Nove de Julho] todo mundo já ficava de olho [risos], aquele ali 

é o bom, hoje não tem mais, hoje tá tudo fracassado, então de 
forma que os ferroviários mostravam suas qualidades lá dentro 

[no Baile do Carmo] sim sempre bem apresentável (Sr. Pércio). 
 

A ferrovia e os ferroviários fizeram girar a economia da 
região, facilitando a circulação das pessoas por entre as cidades. Essa 
circulação tornou-se perceptível com relação aos participantes do 
Baile do Carmo que retornavam à Araraquara por ocasião desse 
evento para rever parentes e amigos. Na maioria dos relatos era o 
trem o meio de transporte utilizado e muitos dos participantes eram 

também ferroviários, filhos ou netos. 
As associações negras, supracitadas, que existiam na cidade 

tiveram a oportunidade e o papel de organizar e desenvolver 

atividades, tais como bailes, festas e campeonatos desportivos que 
buscavam congregar a população negra, oferecendo-lhe um espaço 
para se reunir, tendo em vista sua sociabilidade e afirmação de uma 
identidade negra, procurando se distanciar de uma visão pejorativa 
e negativa que existia sobre a população negra.   

Diferentemente dos outros eventos promovidos por essas 
associações, o Baile do Carmo tratava-se de um baile realizado fora 
de suas sedes, justamente nos espaços das elites, cotidianamente 
negados à participação dessa população. Segundo Giacomini,  
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Nas festas realizadas em espaços simbolicamente marcados como 

do outro étnico, parece afirmar-se a intenção de, por um lado, 
borrar algumas fronteiras e, simultaneamente, por outro lado, 
levantar ou reforçar outras. (GIACOMINI, 2006, p. 49). 

 

Com relação as interdições temos o seguinte depoimento: 
 

Sempre existiu preconceito. Porque lá no 271 tinha muitos bailes e 
as minhas tias gostavam de ir no baile, então tinha minhas colegas 
que eram brancas, e ficavam: “Vamos, Maria do Carmo, vamos”. 

Eu ... entrava com minhas colegas e as minhas tias eram barradas 
na porta aí eu não podia entrar, porque como eu ia entrar, eu tinha 
que vir embora, devolver o meu ingresso porque eu entrava por 

causa do meu cabelo, por causa da minha cor, mas as minhas tias 
que eram mais escuras não entravam, quantas vezes eu tive que 
vir embora, eu não fui barrada, eu entrava, mas as minhas tias não 

entravam (Sra. Maria do Carmo).  
 

Esse e outros relatos mencionam que muitos negros e negras 
eram barrados nas portas dos clubes o que ajudava a definir as 
fronteiras e os lugares de cada um, mas também dava um sabor 
diferente quando esses mesmos espaços eram ocupados pela 
comunidade negra para a realização do Baile do Carmo. 

 
Na ausência de uma efetiva integração de co-presença com os 

frequentadores habituais dos salões experimentava-se a 
possibilidade da vivência do e no espaço, assim como de tudo o que 
ele simbolicamente evocava. Dessa forma, a satisfação auferida 

pelo grupo advinha do sentimento de que detinha todos os 
requisitos para ser ‘igual’, isto é, reunia plenas condições para a 
verdadeira e ansiada ‘participação de igual para igual’. 

(GIACOMINI, 2006, p. 96). 
 

Essa é uma realidade encontrada nas falas dos participantes 

do evento ansiosos para que a noite de gala seja sempre realizada 
nos clubes que representam certo status e para mostrar que sabem 

                                                      
1 A entrevistada se refere ao Grêmio Recreativo 27 de Outubro fundado em Araraquara em 27 de 
outubro de 1916. 
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se organizar, sabem construir um belo evento, sabem as regras de 
etiqueta e convivência tais como os brancos.    

Há exigência de indumentária específica para participar do 
evento, ao menos em sua noite de gala, tal como terno e gravata para 
os homens e vestido longo ou traje social para as mulheres. A música 
fica a cargo de orquestras ou bandas que executam diversos estilos 

como salsa, samba, bolero, samba rock, pagode entre outros. É uma 
noite chique, como dizem seus participantes. Os convites e as mesas 
para o Baile do Carmo começam a ser vendidos com antecedência, 
muitos participantes deixam reservados seus convites e mesas de 
um ano para o outro.  

As associações negras supracitadas foram as responsáveis 
pela organização e realização do Baile do Carmo até 1986, após essa 

data o Baile do Carmo passa a ser realizado por um promotor de 
eventos, uma vez que as associações negras deixam de existir por 
diversos motivos, entre eles falecimento de diretores e dificuldades 
em manter as instalações físicas das associações. Até os dias atuais 
Daniel Amadeu Martins Filho, conhecido como Costa, tem a 
responsabilidade de organizar o Baile do Carmo, transformando-o, 
na última década, em uma semana de festividades a partir da 
atualização e manutenção de alguns eventos já realizados 
anteriormente como o baile de gala, o futebol e a feijoada e 
incorporação de novos eventos como o desfile de moda, o coquetel 
dançante, as noites de pagode, noite black e a noite cultural. 
Segundo Costa, a origem do evento remontaria aos momentos finais 

do período escravista. 
Essa mensagem é corroborada pela fala sempre entusiasmada 

do organizador do evento, que narra sua origem e tenta construir 
uma ligação simbólica baseada nas reminiscências do passado 

escravista de como teria chegado até suas mãos a incumbência de 
realizar o evento. É interessante lembrar o fato de a cada ano essa 
versão ganhar novos detalhes e nuances, muitas vezes, em conflito 
com o que pensam os antigos organizadores e participantes que 
relatam a origem do evento ao período de ascensão dos negros por 
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conta do trabalho na ferrovia no início do século XX. Este é o período 
em que é possível se pensar no Baile do Carmo moderno, mais 

parecido com o que ele é hoje, período também mais mencionado 
nos relatos da maioria dos entrevistados e mais plausível diante dos 
dados recolhidos na pesquisa. 

Vale ressaltar que desde a origem, o Baile do Carmo tem a 

capacidade de reunir diversas gerações, pois muitas famílias 
levavam suas filhas e filhos para o evento, a fim de apresentá-los à 
comunidade. Há uma intensa rememoração no seio das famílias que 
dele participam. Elas comentam, elas se preparam, elas esperam 
essa noite, isso fica registrado na memória coletiva. Participar do 
evento é um desejo tão importante de ser realizado que os mais 
jovens querem cumprir o ritual familiar de frequentá-lo. Matar a 

curiosidade, ver com os próprios olhos; alguns gostam, outros não, 
mas todos querem saber como é. 

Sonia Giacomini, ao analisar os bailes promovidos pelo 
“Renascença Clube” - associação negra no Rio de Janeiro -, observou 
que “o caráter familiar destes bailes, atualizados pela presença de 3 
gerações - avós, pais e filhos - desafia frontalmente a representação 
do negro pobre malandro, invariavelmente um desgarrado, 
solitário, sem laços familiares”. Essa também é uma característica 
que deve ser levada em conta para se pensar as origens do Baile do 
Carmo, ou seja, a tentativa de rompimento com uma imagem e uma 
representação depreciativa do negro, na medida em que são 
importantes na construção das identidades e estavam no bojo das 

interdições e discriminações que viviam.  
O Baile do Carmo consegue promover uma confraternização 

entre as pessoas, muitas só se reencontram no evento, tal como é 
possível perceber nos depoimentos a seguir:  

 
Gostava de ir pra ver as pessoas, nossos amigos. Pela alegria da 
gente estar ali com o pessoal. Todo mundo alegre, contente, 

dançando. (Sra. Maria do Carmo). 
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Geralmente esse baile tem gente que vem só pra ficar conversando. 

Às vezes, nem dança, conversa, anda pra lá e pra cá. É a união, né? 
(Sr. Geraldo). 
Tem gente, tem muita gente que vai ao Baile e nem dança. Fica a 

noite inteira só encontrando, conversando, se abraçando. É uma 
confraternização (Ivete). 
 

Por todo o exposto até o momento, notamos que o Baile do 
Carmo não se trata apenas de um baile, porque se assim fosse os que 
não sabem dançar não estariam presentes. Ele tem significado e 
função mais amplos, que ultrapassam o rodopiar pela pista de 
dança: o (re)encontro, a apresentação social, a representatividade, a 
capacidade de negociação para obtenção dos locais para a realização 
do evento, o protagonismo negro e a construção de identidade. Esse 

espaço criado pelo evento dá nome, respeito, reconhecimento social 
para os seus participantes. Se nos dias habituais e para o restante da 
sociedade eles são desconhecidos, no Baile do Carmo eles têm a 
oportunidade de se sentirem importantes, porque são reconhecidos 
pelo grupo que se estabeleceu. 

 
Considerações finais 

 

Por meio dos ensinamentos do Dagoberto e do estudo do Baile 
do Carmo foi-me possível entender e demonstrar a invisibilização 
da presença dos negros na história de Araraquara em consonância 
com o racismo à brasileira que tece mecanismos discriminatórios na 

maioria das vezes, disfarçado e, em outras, mais evidenciado, como 
nas proibições sofridas ao tentarem participar de bailes nos clubes 
dos brancos. 

Durante os anos de pesquisa tive a oportunidade de conhecer 
mais o Baile, participar de sua programação, dançar ao som das 
orquestras, ouvir muitas histórias, saborear muitos cafezinhos nas 
casas dos entrevistados, conhecer muitas pessoas generosas que 
compartilharam suas lembranças comigo. Essas pessoas tinham 
muito para contar, sempre tiveram voz, precisavam apenas ser 
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ouvidas. E a partir dessas falas, desses relatos de como suas vidas se 
ligavam ao Baile do Carmo, fui trançando uma história dele. 

O Baile do Carmo é um patrimônio da cidade que muitos 
negros e negras de Araraquara e de outros lugares querem 
conhecer, porque mesmo sendo mais da metade da população 
brasileira, lutamos por representatividade, contra a invisibilização 

de nossa história ou histórias.  
O evento é prova do movimento dos negros, de suas 

lideranças do passado e do presente, de sonhos e realizações de 
homens e mulheres. É parte de uma história negra na cidade que 
deve ser investigada, trazida à tona, registrada, para que ela não se 
perca com a passagem daqueles que a vivenciam. São necessárias 
estratégias e uma política séria para o devido registro dessas 

histórias e posterior divulgação das mesmas. 
Após alguns anos da defesa da dissertação de mestrado tive a 

oportunidade de publicá-la em livro, uma vez que um dos objetivos 
do trabalho era romper com a invisibilidade da população negra no 
registro histórico da cidade. O professor Dagoberto me agraciou 
com o prefácio do livro tendo mencionado que:  

 
Valquíria, a nossa autora heroína, compreendeu que tinha um 

trabalho a fazer e o fez a exaustão, ou seja, fazer do silêncio, da 
invisibilidade, do desconhecimento que se tinha sobre a 

participação dos negros na cidade de Araraquara, um espaço para 
contradizer e complementar diversas lacunas sobre este passado 
não dito e não escrito. (TENÓRIO, 2013, p.12). 

 

Havia aceito o desafio de fazer uma pesquisa e no processo fui 
me tornando pesquisadora. A pesquisa e o livro têm recebido 
atenção e causado reflexões daqueles que costumam escrever e 
estudar a cidade, por exemplo, o escritor Ignácio de Loyola Brandão 
nascido em Araraquara e que tive a honra de conhecer e entregar 

um livro meu. Dias depois, recebo um email do autor dizendo que 
havia escrito uma crônica sobre o livro no jornal local e que a mesma 
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seria publicada no fim de semana seguinte no jornal Tribuna de 
Araraquara.  

Em uma parte da crônica, publicada originalmente no 
referido jornal em 2014, mas que neste ano de 2016 passou a 
integrar o novo livro de crônicas do autor “Se for pra chorar que seja 
de alegria” o mesmo menciona: 

 
Esta curta crônica, escrita por alguém que não é sociólogo nem 
antropólogo, mas que é curioso com tudo que diga respeito a 

minha cidade, é espaço escasso, porém serve para avisar que um 
estudo de importância existe. Está aí. Não o deixem morrer nos 
arquivos das teses universitárias. [...] o livro de Valquíria nos ajuda 

a entender pedaços de nossa história e comportamento. A partir 
desse baile tradicional, a autora mexe e remexe nas entranhas de 
Araraquara. (BRANDÃO, 2016, p.154). 

 

Esse relato corrobora a problemática do trabalho, a 
invisibilidade à que a população negra está sujeita, sua importância 
para o registro histórico e sua capacidade de surtir reflexão e 
questionamentos na ordem estabelecida.  

O livro recebeu também a atenção do historiador, professor 
Dr. Luiz Flávio de Carvalho Costa, da Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, alguém que usei como bibliografia de minha 

pesquisa. Ofereci um livro meu para ele, no dia em que o mesmo 
lançava seu livro sobre memórias de Araraquara. Semanas depois 
ele escreveu um artigo no mesmo jornal que Brandão. Recupero 

trechos importantes desse artigo:  
 
A pesquisa e a escrita de Valquíria Tenório, são, no meu entender, 
de alta qualidade e de grande valor para a nossa historiografia 

regional. Além do texto propriamente dito, o livro traz uma rica 
iconografia sobre o tema.  

À medida que fazia a leitura desse trabalho, fui sendo tomado por 
um desagradável desconforto em relação ao meu próprio livro. O 
pesquisador social desde cedo, é treinado a entender seus valores 

construídos socialmente e a sair da sua zona de conforto 
delimitada pelo grupo social a que pertence. 
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Meu livro é uma visão parcial da cidade - em certo sentido disso eu 

já sabia. Afinal, não é possível dar conta de uma realidade maior e 
mais complexa do que que qualquer resultado de pesquisa, por 
mais completo e abrangente que seja. Ainda mais, o pesquisador 

está limitado à disponibilidade dos acervos documentais e à sua 
acessibilidade. Neste particular, lembro que os acervos públicos 
acolhem mais comumente as heranças das elites sociais.  

O que eu não percebia e foi despertado pela pesquisa de Valquíria 
é que a parcialidade do meu livro se deve, também e fortemente, 

aos meus grupos de referências, um pecado que um historiador 
mais atento teria evitado. Quisera durante a pesquisa ter essa 
percepção aberta pela leitura do Baile do Carmo, certamente 

minha publicação teria sido mais representativa de nossa cidade, 
ao incluir parte significativa de sua população negra, que pouco 
aparece no trabalho, porém igualmente responsável pela história 

da cidade. (COSTA, 2015, p.03). 

 
É de suma importância esse reconhecimento, uma vez que 

atua para amenizarmos a questão fundamental colocada pela 
pesquisa: a falta de registros da história da população negra local. A 
pesquisa que realizamos cumpre um papel social de apontar uma 
perspectiva que precisa ser levada em consideração para se escrever 
a história de Araraquara e de diversas outras cidades.  

Não gostaria de fechar meu texto-depoimento, sem antes, 

exprimir os meus sinceros agradecimentos ao apoio e aos 
ensinamentos do Dagoberto. Minha formação identitária e trajetória 
enquanto pesquisadora estão fundamentadas no que estudamos e 

discutimos nas idas para a faculdade, na sala de aula e nas reuniões 
de orientação, nas palavras certas nas horas certas, no apoio e 
incentivo. 

Minha vida se transformou depois daquele primeiro dia de 
aula de Antropologia do professor Dagoberto e esse texto é prova 
disso.  
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