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ABSTRACT 

 

In this research we discussed with teachers, students and other professionals of ed-
ucation about the racial ethnic identity formation process developed by the school 
institution, from theoretical assumption that found the National Curricular Guidelines 
for the Racial-Ethnic Relationships Education and for the History Teaching and Afro-
Brazilian and African Culture Teaching (DCNERER), promulgated in 2004. This legal 
landmark considers the appreciation of ethics and aesthetics and the knowledge pro-
duced by African people and their descendents, as one of the indispensable peda-
gogical and political practice for fighting against the inequalities and for the reach of 
citizenship. For this survey we draw up three questions of research and they are 
closely linked; what are the contributions of an action and existential-research that 
articulate with the “Pedagogy of the Oppressed”, to discuss about the construction of 
black children’s racial ethnic identity? Has the school included knowledge of black 
people culture in the Educational Political Project? Has the school established rela-
tions between the identity strengthen process of black children and the appreciation 
of their culture? Inside this vision we opt for the action-research because it is about a 
methodology that do not admit hierarchy of knowledge and found itself at the search 
of discussions for the solution of problems that reach the community and must be 
discussed with its total participation. The content of the research was a Primary Edu-
cation School located at the municipality of Una in South of Bahia, Brazil. As result 
from this process it was possible to detect the absence of this debate in the School 
Pedagogical Project, the lack of specific materials for discussing the issues linked to 
DCNERERs (2004). Racial prejudice between students has been very visible. It has 
translated by name-calling, religious intolerance and the blame of the victims of prej-
udice. 
 
Keywords: Racial ethnic-identity. Afro-Brazilian. Culture Whitening/whiteness. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Por se tratar de uma pesquisa-ação existencial relacionada às questões étni-

co-raciais descrevo um pouco do meu processo de produção existencial. Trago flas-

hes de como me vi criança negra e, logo em seguida, professora. Assim, revelo aqui 

um pouco da minha identidade, processo dinâmico de transformações pessoais e os 

motivos que me levaram a enveredar pelos caminhos traçados neste trabalho intitu-

lado O processo de formação da identidade étnico-racial das crianças negras: um 

diálogo com a escola. Para tanto, peço licença para utilizar o verbo sempre na pri-

meira pessoa toda vez que falar sobre a minha história pessoal.  

A primeira razão que me levou a esta aventura, chamada pesquisa-ação exis-

tencial, tem a ver com os meandros do processo existencial e das concepções epis-

temológicas que fui construindo ao tempo em que, vagarosamente, me reconheci 

como sujeito histórico.  

Recordo-me que durante minha infância e adolescência, a questão da perten-

ça étnica não era um tema colocado em discussão, ao contrário, havia um comple-

to silêncio.  

Por essa razão, vivi como descrito por Ferreira (2004), a idealização do mun-

do branco, e, portanto, utilizava os mecanismos de dissociação, mantendo-me 

afastado do meu grupo racial. Para esse autor, o tema geral, em torno do qual as 

pessoas nesse estágio se articulam, corresponde a uma idealização, da visão do-

minante de mundo branco, visto como superior; assim, esse autor defende que o 

processo de construção da identidade afirmada ou positivada perpassa por quatro 

estágios fundamentais: submissão; impacto; militância e articulação. Na fase da in-

fância e adolescência, vivenciei o estágio da submissão, pois todas as minhas refe-

rências estavam ligadas aos valores brancos.  

Nesse processo, um episódio que marcou minha trajetória ocorreu aos quatro 

anos, quando fui acometida por paralisia infantil e meningite tornando-me Portado-

ra de Necessidades Especais (PNEs); a partir disso, minha condição de criança 

negra ficou ainda mais sofrida.  

As dificuldades eram enormes: pobre, filha de Raimundo Alves da Silva (agri-

cultor) e Ivonete Maciel da Silva (professora leiga). Nesse contexto, a fé em Deus 

era o único sustentáculo para sobreviver, numa época em que as condições mate-
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riais nos foram negadas e a luta para resgatar minha história e recriá-la em suas 

potencialidades estava apenas começando. 

Esse foi um período difícil: morávamos numa “roça” na zona rural e minha 

mãe se esforçava bastante para manter-nos na escola, pois tínhamos que atraves-

sar de canoa o rio para chegar do outro lado da margem, local onde estava locali-

zada a escola.  

Com a descoberta da paralisia infantil, fomos obrigados, eu e minha família, a 

migrar para a cidade em busca de recursos médicos hospitalares, e minha mãe foi 

trabalhar como faxineira, pois na cidade não se aceitava professora leiga.  Foi nessa 

época que iniciei o segundo estágio, o “impacto”, pois com o processo de socializa-

ção já na minha adolescência, me vi envolvida com a família de origem, pessoas 

negras agrupadas ao núcleo familiar e o impacto, propriamente dito, ocorreu medi-

ante os relatos contados pelos meus pais sobre exploração, humilhação, e desprezo 

que nossos pares sofriam nas “roças”, no cotidiano de famílias pobres, excluídas e 

marginalizadas. 

Nessas condições, foi gerando em mim um drama singular, que me empurra-

va para o estágio de militância, iniciando um processo de intensa metamorfose pes-

soal, em que fui, gradualmente, demolindo minhas velhas perspectivas e, ao mesmo 

tempo, passava a desenvolver uma nova estrutura pessoal, referenciada em valores 

étnico-raciais de matrizes africanas. Passei a me reconhecer como negra, olhar o 

grupo étnico-racial familiar e me orgulhar das nossas histórias e ancestralidade.  

Acredito que ainda estou em formação, rumo ao estágio da alteridade, bus-

cando a cada dia a valorização das qualidades referentes à negritude procurando, 

como diz Ferreira (2004, p.83), “desenvolver uma perspectiva afrocentrada, não es-

tereotipada, com atitudes voltadas para a valorização das qualidades referentes à 

negritude mais expansivas, mais abertas e menos defensivas” (p. 83). 

Sobre meu processo de escolarização? Hora de enfrentar novas barreiras, 

tanto físicas (arquitetônicas), quanto barreiras emocionais, olhares desumanizado-

res, que tentaram me levar a pensar, no dizer de Freire (2005), “ser menos”. Cursei 

as séries iniciais em 1983 e 1984 estudei no Grupo Escolar Menandro Minahim a 

primeira e segunda séries, respectivamente; me sentia muito isolada e percebia a 

pouca afetividade dos professores, como acontece com a maioria das crianças ne-

gras nesse cotidiano: 
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Quem discrimina não percebe, ou não deseja perceber, as consequências 
nefastas dessas práticas. Ao passo que, o discriminado sem rede de pro-
teção, ou melhor, sem apoio da professora sente; porém se mantêm em 
silêncio (CAVALLEIRO, 2005). 
 

Foi necessário muito esforço para enfrentar as novas barreiras, que se des-

cortinavam em cada nova etapa. Em 1985 cursei a 3ª série, no Grupo Escolar André 

Rebouças. Nessa época, conheci uma professora que se destacava como uma pes-

soa amorosa e incentivadora, contudo ignorava a presença do preconceito e das 

desqualificações sofridas por causa do desrespeito às diferenças.  Nesse período, o 

racismo se auto-afirmava pela sua negação e pelo silêncio mostrando que tornar-se 

negra é um processo que requer muita superação, pois: “o negro que se empenha 

na conquista da ascensão social paga o preço do massacre mais ou menos dramáti-

co, de sua identidade” (SOUZA, 1983, p.18). 

 Foi assim rompendo as barreiras, quebrando os paradigmas de criança negra 

e deficiente que consegui, em 1996, ingressar na Universidade Estadual de Santa 

Cruz para cursar “Estudos Sociais com Habilitação em História”. Em 1997 o curso foi 

desmembrado em História e Geografia, vindo a optar pela Licenciatura em História, 

concluída em abril de 2001. Já em 2003, concluí também o curso de “Especialização 

em Administração da Educação: Gestão Participativa”, vindo a assumir a função de 

Gestora na Escola Municipal Alice Fuchs de Almeida, local onde até então era do-

cente.   

Dessa forma, esta pesquisa é produto da decantação de todas as minhas ex-

periências e mais particularmente dos 22 anos como professora da educação bási-

ca, posto que sempre me inquietei e me indignei com a exclusão social dessas cri-

anças, os preconceitos e estereótipos com relação aos seus traços diacríticos, a ne-

gação de sua identidade étnico-racial, gerando complexo de inferioridade, autoima-

gem negativa, o lugar de subalternização do negro nos livros didáticos, bem como o 

silêncio da escola.  

Todas essas inquietações foram decisivas para que minha prática pedagógica 

fosse a favor da autonomia e libertação. Entretanto, apesar de sempre buscar possi-

bilitar aos meus alunos, em sua maioria moradores de bairros periféricos, uma edu-

cação emancipatória e libertadora desse estado de opressão, que os faziam “ser 

menos” (FREIRE, 2005 p. 33), eu ainda não possuía o arcabouço teórico necessário 

para me ajudar a entender como toda essa trama social fora criada e os interesses 
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ideológicos que os sustentavam, mas já me indignava o estado quase inerte daque-

las crianças diante da negação da sua liberdade. 

Assim, na verdade, nesta pesquisa parto do meu reconhecimento, das minhas 

experiências e falo também daquilo que vivenciei, enquanto criança negra, por 

exemplo, os apelidos, os julgamentos, a depreciação dos cabelos tratados como 

“duros”, o sofrimento, a rejeição; me sentia muito isolada, ninguém queria brincar 

comigo por causa da minha condição de deficiente e de negra.  Profissionalmente, o 

magistério sempre foi algo muito prazeroso, espaço de produção e formação do ser 

humano, o relacionamento com os alunos sempre foi mais tranquilo, no entanto, com 

os colegas precisava me impor como se tivesse que provar todos os dias minha hu-

manidade e minha competência.  

Hoje, a realização desta pesquisa torna-se, sumariamente, importante na mi-

nha trajetória profissional e existencial, pois me incentiva a continuar lutando contra 

os mecanismos de opressão social, como a ideologia da branquitude, e a favor do 

fortalecimento da identidade de crianças negras, identidade entendida aqui como um 

exercício político (FERREIRA, 2004), ao tempo em que, vou me reconstituindo e me 

fortalecendo na minha pertença étnica. 

Portanto, são esses os fatores que me inquietaram a buscar desvelar ou des-

cortinar a operação do racismo, que opera também pela sua negação, nas institui-

ções de ensino. 
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INTRODUÇÃO 

 

Refletir sobre o processo de construção da identidade das crianças negras 

tem sido a preocupação de alguns pesquisadores (as) negros (as) como Oliveira 

(1992), Cavalleiro (2005), entre outros, na contemporaneidade. Essa preocupação 

também me alcançou porque fui criança negra e senti os efeitos desse drama racial 

na minha infância: ter nariz achatado, cabelos crespos, além da pele preta ser con-

siderada feia e desumana. 

 Essa constatação é importante porque demonstra a relevância de uma auto-

percepção por parte das crianças negras, sobre a reconstrução de categorias estéti-

cas, trabalho já proposto pelo movimento negro (DURHAM, 2006). Como conse-

quência de tudo isso, quando me tornei professora, assumi uma prática voltada para 

autonomia, e a emancipação dos sujeitos, principalmente, da criança negra referen-

dada sempre pela qualidade na educação.  

Todos esses dados, tornam-se significativos, pelo fato de ser esta uma pes-

quisa-ação existencial, ligados a temas muito enraizados na afetividade humana: 

nascimento, amor, paixão, velhice, morte, sofrimento, autoformação, vida social al-

ternativa, interculturalidade, etc. (BARBIER, 2007). Nesse contexto, sinto-me a von-

tade para falar do lugar que parto e daquilo que me influenciou na elaboração desta 

investigação. 

Ressalto ainda o papel crucial que a escola desempenha no processo de re-

produção do preconceito e da discriminação. É que a inexistência, no processo de 

formação de professores, de uma conscientização e compreensão do fenômeno do 

preconceito e da explicitação de práticas pedagógicas a serem desenvolvidas nas 

salas de aulas constitui uma omissão inaceitável, pois faz com que se perca grande 

oportunidade que se apresenta no processo de socialização, de combater o precon-

ceito racial em seu nascedouro (DURHAM, 2006).  

Reconhecendo, entretanto, que a escola não é o único lugar para esse deba-

te, também que ela reproduz, em grande parte, a estrutura da sociedade, é que de-

sejamos nos juntar a muitos outros estudiosos que discutem as relações étnico-

raciais para acrescentar reflexões sobre a situação educacional da criança negra.  
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Cabe explicitarmos que realizamos um breve levantamento no site da CA-

PES,1 em que buscamos dissertações e teses, do período de 2011 a 2014, e não 

encontramos trabalhos que vinculassem a pesquisa-ação existencial e as categorias 

freireanas na perspectiva da formação da identidade étnico-racial das crianças ne-

gras. Entretanto, mesmo que tivéssemos encontrado várias obras com a mesma 

configuração, a nossa opção metodológica, diferentemente das pesquisas clássicas, 

não despreza os resultados dos trabalhos semelhantes, mas também não os gene-

raliza, pois na pesquisa-ação existencial cada experiência é única.  

 Consideramos, ainda, que a implementação da História da África e dos Afro-

brasileiros no currículo escolar, como propõe a Lei 10.639/2003, exige necessaria-

mente um diálogo entre os sujeitos, por se tratar de uma questão baseada nas rela-

ções de poder e que, portanto, ultrapassa a aprendizagem de conteúdos é que recu-

samos discutir relações étnico-raciais utilizando instrumentos de coleta de dados, 

como: questionários, entrevistas e outros, que não nos permitissem dialogar com os 

professores e alunos sensível e abertamente. Essa opção dificultou os trâmites teó-

ricos e administrativos.  Dialogar não é um verbo que compõem os objetivos das di-

ferentes abordagens das pesquisas, portanto, durante a trajetória do curso fomos 

insistentemente questionadas e tivemos que elaborar diversas justificativas para o 

Comitê de Ética. 

Por fim, demos início a este trabalho tendo como eixo as questões de pesqui-

sa e os objetivos abaixo formulados: 

Quais as contribuições de uma pesquisa-ação existencial que se articula com 

a “Pedagogia do Oprimido”, para dialogar sobre a construção da identidade étnico-

racial das crianças negras? A escola inclui no Projeto Político Pedagógico saberes 

da cultura negra?  A escola estabelece relações entre o processo de fortalecimento 

da identidade das crianças negras e a valorização da sua cultura?   

Objetivo Geral - Dialogar sobre os processos de formação de identidade ét-

nico-racial desenvolvidos pela instituição escolar. 

Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar práticas de fortalecimentos à formação da identidade étnica. 

 Diagnosticar processos específicos de fortalecimento a identidade étnico-

racial das crianças negras; 

                                            
1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior. 
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 Dialogar com alunos e professores sobre seus pertencimentos étnicos. 

 

Com esta pesquisa propusemos produzir novos subsídios para a formação de 

professores. Num país onde 50% da população é formada por pessoas negras, não 

podemos aceitar que ainda hoje práticas pedagógicas desconsiderem os valores 

culturais e históricos dos povos africanos, trazendo consequências tão nefastas para 

as crianças negras como: rejeição, baixa autoestima e autoimagem negativa, no 

momento que elas não se veem fortalecidas em seu pertencimento étnico-racial.   

No entanto, acredito que a educação constitui-se um dos principais ativos e 

mecanismos de transformação de um povo e é papel da escola, de forma democrá-

tica e comprometida com a promoção do ser humano, na sua integralidade, estimu-

lar a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças, e 

as características próprias dos grupos e minorias (DCNERER, 2004).  

Para discutir o assunto proposto, estruturamos o texto da seguinte forma: 

O capítulo 1 é composto por duas partes: (A e B). Na parte A tratamos das 

questões relativas à formação da identidade. Nesse percurso, contextualizamos os 

principais pontos do debate sobre as relações étnico-raciais na contemporaneidade. 

Iniciamos discutindo branquitude/branqueamento na perspectiva dos seguintes es-

tudiosos: Piza (2002) Carone (2002), Bento (2002), e Souza (1983), sugerimos a 

formação de uma identidade positivada com Ferreira (2004) e encerramos o capítulo 

com as análises de Hall (1999) sobre identidade em crise e Castell (1999) discutindo 

“o poder da identidade”.  

Na Parte B do capítulo, discutimos a importância das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais - DCNERER (2004) e a sua 

relação com o fortalecimento da identidade de crianças negras.  Apresentamos al-

guns conceitos considerados essenciais para entender as finalidades das Diretrizes 

e de nosso diálogo dentro da escola. 

No Capítulo 2 abordamos os fundamentos metodológicos da pesquisa-ação 

predominantemente existencial a partir dos pressupostos de Barbier (2007). Essa 

metodologia não admite hierarquia de saber e se fundamenta na busca de diálogos 

para a solução de problemas que atingem a comunidade e deve ser discutidos com 

a sua total participação.  Nessa ótica, considerando que a pesquisa-ação existencial 

busca a solução de problemas coletivos agregamos os pressupostos de Freire 

(2005), cujo foco é a transformação social. 
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No Capítulo 3 são apresentados os dados da pesquisa, seguidos da sua aná-

lise. Na pesquisa clássica, os dados são analisados, exclusivamente, pelo pesquisa-

dor, que apresenta os resultados à comunidade científica. Diferentemente, na pes-

quisa-ação a análise ocorre durante o processo de investigação, a cada encontro 

exige-se uma avaliação realizada por todos os sujeitos que juntos organizam a pró-

xima ação, considerando os objetivos e a questão de pesquisa.  

No Capítulo 4, intitulado, Desafios e possibilidades: uma breve reflexão sobre 

os resultados da pesquisa e aquilo que se apresenta para o futuro. 

Nas Considerações Finais, apresento o processo de formação ao tempo em 

que ao desenvolver a pesquisa, fui me constituindo enquanto pesquisadora impli-

cando os limites da minha ação e as contribuições deixadas pela pesquisa. 
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1 RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA CONTEMPORANEIDADE 

 

 

Todas as vezes que um homem fizer triunfar a dignidade do 
espírito, todas as vezes que um homem disser não a qual-
quer tentativa de opressão do seu semelhante, sinto-me so-
lidário com seu ato (FANON, 2008, p. 185).          

 
 
                        

1.1 Parte A: Contextualização  

 

Iniciamos esta abordagem teórica citando brevemente os trabalhos elabora-

dos por Gilberto Freyre (1980); Florestan Fernandes (1950); Carlos Hasenbalg 

(1979), a fim de evidenciar que nesse período o debate racial incidia apenas sobre a 

situação do negro; ou seja, somente a população negra era analisada como vítima 

ou como responsável pelo preconceito.  

Nessa perspectiva, consideramos que até a década de 1980 as obras que cir-

culavam na academia e em outros espaços eram as produzidas por teóricos bran-

cos, que não discutiam as relações étnico-raciais, e consequentemente não aborda-

vam o papel do branco, na promoção das desigualdades e injustiças sociais, embora 

tivéssemos autores negros como Guerreiro Ramos, Oracy Nogueira, e Clóvis Moura 

essas obras não eram tão difundidas e discutidas pela academia.  Portanto, tenta-

mos situar esta pesquisa na contemporaneidade, a partir da perspectiva do Movi-

mento Social Negro, notadamente das propostas oriundas do Movimento Negro Uni-

ficado2, entre outros.  

As primeiras pesquisas que abordaram, especificamente, a situação da crian-

ça negra na escola foram realizadas pelas educadoras, Rachel de Oliveira (1992), 

Eliane Cavalleiro (2005). Logo após, surgiram trabalhos realizados por Iray Carone 

(2002), Maria Aparecida Silva Bento (2002) e Lúcio Otávio Alves Oliveira (2007), en-

tre outros, que instituíram na área da Psicologia Social a análise do papel desempe-

nhado pelos brancos com a ideologia da branquitude, destacando seus pactos, seus 

medos, seus silêncios e principalmente, os privilégios conquistados com o recalque 

e exclusão produzidos sobre a população negra.  

                                            
2 O Movimento Negro Unificado surgiu em 1978, em São Paulo, após um ato público que congregou 
negros de vários  estados, destacando Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. A partir deste protesto o  
Movimento se tornou nacional, atualmente existe dentro dos vários muitos grupos (Depoimento de 
Rachel de Oliveira). 
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Com esse olhar focalizamos o debate sobre as relações étnico-raciais como 

um problema das relações entre negros e brancos e não como um problema do ne-

gro (CARONE, 2002). 

Nesse sentido, realizamos uma breve revisão dos debates sobre relações ét-

nico-raciais, anteriores à década de 1980 para então ancorar o nosso olhar na con-

temporaneidade e a partir de autores como Hall (1999), Souza (1983), Castell 

(1999), entre outros, discutir a questão racial, na perspectiva da diferença, num 

mundo marcado pela globalização técnico-científica, onde as identidades ora excluí-

das e silenciadas reclamam por valorização e reconhecimento (NASCIMENTO, 

2003). 

Passemos, então, a esta breve retrospectiva sobre as relações étnico-raciais 

uma abordagem inicialmente marcada a partir dos pesquisadores brancos como Gil-

berto Freire (1930), Florestan Fernandes (1950), Carlos Hasenbalg (1979) e num 

segundo bloco, partindo do tema: Branquitude/branqueamento questões que se en-

trelaçam, procederemos à análise realizada pelos próprios negros num cenário mais 

contemporâneo sobre as relações étnico-raciais na contemporaneidade. 

 

1.1.1 Um breve histórico sobre as relações étnico-raciais no Brasil. 

 

        No Brasil, as teorias racialistas tiveram grande impulso no século XIX. Basea-

das nas ideias poligenistas que postulavam a existência de diferentes linhagens para 

as raças, teóricos como Arthur Gobineau (1853), Lombroso (1962) e Oliveira Viana 

(1923) defendiam a ideia de superioridade e inferioridade das raças.  

Alguns desses defensores derivaram os seus postulados a partir de bases ci-

entíficas como, por exemplo, o racismo de Gobineau (citado por Carone 2002, p 14), 

que condenava o cruzamento inter-racial, que teria como consequência, a perda da 

pureza do sangue, da raça branca e superior, resultando no comprometimento do 

potencial civilizatório de nosso povo. Outros, como Vianna (1938), que defendia a 

inferioridade negra, elaborou a ideia de arianização para solucionar os problemas 

étnicos e sociais, pois, segundo ele, o negro puro era portador de uma fisionomia 

repulsiva, comportamentos amorais e deveria ser exterminado. Afirmava que a abo-

lição da escravatura só retardou a eliminação do negro em nosso país, visto que a 

eugenia do elemento negro se faria por três causas principais: miséria, vício e casti-

go.  
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Já Nina Rodrigues, médico e antropólogo, influenciado pela sua participação 

em discussões científicas europeias da escola criminalista italiana, e da escola mé-

dico-legal francesa, propunha a revisão do código penal brasileiro para julgamento 

diferenciado, caso a caso, da responsabilidade criminal dos mestiços (CARONE, 

2002). 

Dessa forma, observamos que a construção da identidade nacional já era 

uma preocupação para os intelectuais da época. Esses buscavam as peculiaridades 

que fundamentariam a nossa nacionalidade, analisando em que nos diferenciáva-

mos dos demais povos e definindo em que nos assemelhávamos como brasileiros, 

pois da mesma forma que a identidade nacional se definia na diferença, também era 

preciso traçar aspectos em comum no interior do território, e isso era um problema 

para época: como homogeneizar culturas tão diferentes como as que se encontra-

vam no Brasil? A solução foi encontrada na mestiçagem.  

Contudo, se a mestiçagem não era bem vista pelas teorias racialistas estran-

geiras que tanto influenciaram os "homens da ciência", esses tiveram que adaptar 

tais teorias para atender melhor aos problemas de um país já muito miscigenado. A 

mestiçagem passou então, a ser solução e não mais o problema nacional, visto que 

por meio dela se branquearia a população. 

Nessa perspectiva, de acordo com Oliveira (1992), o pensamento sobre rela-

ções étnico-raciais nas décadas de 30 esta vinculada à obra de Gilberto Freyre e ao 

mito da democracia racial.  Esse autor enaltece os aspectos culturais dos negros, 

brancos e índios, a fim de harmonizá-los numa suposta democracia racial, mas es-

camoteia desde o início as desigualdades de oportunidades, por exemplo, negada 

aos índios e negros no processo de colonização. Negava também o respeito aos 

seus saberes, suas histórias, sua cosmovisão, sua inserção social como sujeito que 

olha o mundo de forma diferente, ou seja, Freyre enaltece as diferenças culturais, 

mas não há reconhecimento, respeito, valorização. 

Logo em seguida contrariando as ideias de Freyre, a partir dos anos 60, teóri-

cos como Fernando Henrique Cardoso (1960), Florestan Fernandes (1978) e outros, 

iniciam uma nova linha de pesquisa sociológica sobre o negro, negando o falso mito 

da democracia racial.  

 

Essas pesquisas, além de apresentarem nuances importantes sobre a atua-
ção do negro em diversas regiões do país, e dados sobre as alterações das 
relações raciais após o regime da escravidão, evidenciam a profunda desi-
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gualdade sócio-econômica nas condições de vida de brancos e negros. 
(OLIVEIRA, 1992, p. 10).  

     

Dessa forma, para Fernandes (1978), por um lado à incompatibilidade do ne-

gro com o novo regime de contrato de trabalho e, por outro, a forma pela qual foi 

incentivada e incrementada a imigração (que garantia ganhos e certas condições 

indispensáveis para a sobrevivência dos imigrantes, que não foram garantidas para 

o liberto) explicam a marginalização do negro no mercado de trabalho. 

A partir da década de 70, a intervenção do movimento negro no debate racial 

alterou também o comportamento de alguns pesquisadores, inclusive os da esquer-

da, que reduziam a explicação das desigualdades raciais à infraestrutura econômica. 

E como afirma Thomas Skidmore (1991) mencionado por Oliveira (1992, p.11) “O 

tom militante desses ativistas é mais agressivo do que o de qualquer outro grupo, 

desde a Frente Negra dos anos trinta”. Dessa mobilização tiveram como resultado a 

decisão do IBGE de incluir o item cor no censo de 1980.  

Da visão macroscópica e individualizada do negro na sociedade, as pesqui-

sas privilegiam os estudos do negro enquanto segmento racial e a sua mobilidade 

na estrutura social. Essa nova opção teórica pôde permitir a análise da trajetória de 

vida desse segmento em diversas áreas sociais, como no trabalho e na educação 

(HASENBALG, 1982).  

Nesse período, Hasenbalg (1982 p. 90), e o movimento negro, vão afirmar 

que o problema não está no despreparo do negro, o problema não é só ter mobilida-

de social, o debate continua a ser raça-classe, ou seja, mesmo que o negro consiga 

ascender socialmente, continuará a ser discriminado. Dessa forma, “a raça como 

atributo social e historicamente elaborada, continua a funcionar como um dos crité-

rios mais importantes na hierarquia social’”.  

 

Entretanto, queremos evidenciar, nesse breve recorte histórico sobre o debate 

das relações étnico-raciais no Brasil, que o racismo se perpetua com novos para-

digmas, em cada nova fase do desenvolvimento da sociedade brasileira. Contudo, 

sempre deixando marcas de violência, exclusão, desigualdades e exploração.  

Portanto, para Carone (2002) o racismo brasileiro, não é posto nem dito, mas 

pressuposto nas representações que exaltam a individualidade e a neutralidade ra-

cial do branco, e as consequências são as mais nefastas possíveis, pois a neutrali-

dade de cor/raça protege o indivíduo branco do preconceito e da discriminação raci-
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al, na mesma medida em que a visibilidade aumentada do negro o torna um alvo 

preferencial de descarga e frustrações, imposta pela vida social. 

 

1.2 Branquitude/branqueamento: questões que se entrelaçam 

 

Logo, a partir desse pano de fundo da colonização europeia - período marca-

do pela dominação, alienação e humilhação - tentaremos desvelar a ideologia da 

branquitude e branqueamento, mecanismos que escamoteiam e perpetuam o racis-

mo.  Partindo dessa lógica, propomos então buscar um novo humanismo em que o 

essencial é deixar o homem livre (FANON, 1983). 

Assim, de acordo com Carone (2002), a ideologia do branqueamento pode 

ser entendida no primeiro momento como resultado do medo dos brancos sobre a 

intensa miscigenação ocorrida entre negros e brancos. Desse modo, desde o perío-

do colonial, esse processo proporcionou o aumento substancial dos mestiços, sendo 

considerada uma miscigenação notadamente marcada pela violência.  

Uma dessas constatações pode ser verificada através de Joaquim Nabuco, 

representante do projeto econômico liberal do país, que consistia em abolir as rela-

ções escravistas e reordenar as condições de trabalho pela importação da força 

produtiva já adaptada à economia industrial capitalista. No entanto, esse projeto de 

modernização carregava ideias preconceituosas sobre os negros, a despeito de pre-

tender representar o Brasil como um paraíso de convivências inter-raciais. O tom 

otimista do argumento liberal visava mobilizar as elites brasileiras, para arrancar o 

país do isolamento da economia mundial e fornecer uma imagem atrativa do país 

para a importação de mãos de obras europeias. 

 Mas o que fazer com os negros e com os seus descendentes? Como integrá-

los ao mundo do negócio capitalista e da mão-de-obra livre e qualificada para a in-

dustrialização do país? Conforme todos sabem, não houve qualquer preocupação 

com o que seria feito com o destino da população negra após a abolição. O argu-

mento de Nabuco visava e tinha como destinatário as elites brancas, de modo a 

convencê-las de que a imigração aumentava o coeficiente da massa ‘Ariana’ no pa-

ís: o cruzamento e o recruzamento acabavam por branquear o Brasil num futuro 

próximo ou remoto. 

Ainda segundo Carone (2002,) houve também quem pensasse que a questão 

do negro após a abolição deveria ser a extradição e a fundação de colônia na África, 
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ou quem defendesse a manutenção da escravidão até que os negros sucumbissem 

pela concorrência ao trabalho livre do imigrante europeu. A ideologia do branquea-

mento era, portanto, segundo a autora, uma espécie de Darwinismo Social que 

apostava na seleção natural em prol da purificação étnica da vitória do elemento 

branco sobre o negro, com a vantagem adicional de produzir, pelo cruzamento inter-

racial, um homem ariano plenamente adaptado as condições brasileiras (CARONE, 

2002). 

Nessa perspectiva, as políticas imigrantistas do estado brasileiro refletiam a 

preocupação em impedir a decadência dos brancos pela vitória dos mestiços, atra-

vés de proposta pública de favorecimento maciço de imigrantes europeus conside-

rados superiores aos africanos e asiáticos; o branqueamento, todavia, funcionava 

também como uma pressão cultural exercida pela hegemonia branca, sobretudo 

após a abolição da escravatura, para que o negro negasse a si mesmo no seu corpo 

e na sua mente como uma espécie de condição para se integrar (ser aceito e ter 

imobilidade na nova ordem social). 

Contudo, segundo Bento (2002), a ideologia do branqueamento forjada pelas 

elites brancas de meados do século XIX e começo XX, com o passar do tempo, foi 

sofrendo importantes alterações de funções e incentivos no imaginário social. Assim, 

se nos períodos pré e pós-abolicionistas ela aparecia para corresponder às necessi-

dades, anseios, preocupações e medos das elites brancas, hoje ganhou outras co-

notações, trata-se de um tipo de discurso que atribui aos negros desejos de bran-

quear ou de alcançar os privilégios da branquitude, por inveja, imitação e falta de 

identidade étnica positiva. Essa temática será melhor discutida na perspectiva de 

Souza (1983) na obra: Tornar-se negro: as vicissitudes do negro em ascensão social 

no Brasil, que analisaremos mais à frente. 

Dessa forma, incrustados no Brasil Colônia, Império e República, o racismo e 

a discriminação sempre apresentaram uma postura ativa e permissiva, diante da 

população afrodescendente brasileira, até os dias atuais. Isso pode ser comprovado, 

historicamente, a partir da análise dos documentos legais. O decreto nº 1.331, de 17 

de fevereiro de 1854, por exemplo, estabelecia que nas escolas públicas do país 

não seriam admitidos escravos, e a previsão de instrução para adultos negros, de-

pendia da disponibilidade de professores. O decreto nº 7.031-A, de 6 de setembro 

de 1878, estabelecia que os negros só podiam estudar no período noturno e diver-
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sas estratégias, foram montadas, no sentido de impedir o acesso pleno dessa popu-

lação aos bancos, escolares (DCNERER, 2004).  

Todos esses mecanismos, entretanto, se diluem ou são escamoteados pelo 

mito que inferioriza, desumaniza, animaliza e subalterniza os negros, sem atentar 

para as condições materiais e objetivas que lhes foram negadas no processo de 

formação da sociedade brasileira.  

Nessa perspectiva, o principal elemento dessa representação construída pe-

los brancos é o de que o branqueamento é uma doença ou patologia peculiar aos 

negros (BENTO, 2002). Mas o que seria a branquitude? Como ela se apresenta? 

Para a autora, branquitude é um traço da identidade racial do branco brasileiro a 

partir da ideia sobre branqueamento, um dos temas mais recorrentes quando se es-

tuda as relações raciais no Brasil, ou seja, existe um entrelaçamento dessas duas 

dimensões subjetivas com outras mais concretas, sendo que ambas se reforçam 

mutuamente para funcionar como potencializadora da reprodução do racismo. 

Dessa forma, enquanto o branqueamento se apoia nas ideias de clarear o pa-

ís, seja pela política imigrantista, que trouxe imigrantes europeus para clarear o país, 

e/ou pelo medo dos brancos de perder seus privilégios, simbólicos e materiais, ou, 

pelo ideal de pureza da raça, defendida pelo racismo cientifico de Gobineau que de-

fendia a pureza e superioridade da raça branca.  

 
A teoria da branquitude se configura no momento em que o branco fazendo 
uma apropriação simbólica, de forma indevida, torna o “branco” como refe-
rência, padroniza-o como padrão de beleza, do bom do inteligente, fortalece 
sua auto-estima e seu auto-conceito e acabam legitimando sua dominação, 
sua supremacia econômica, política e social; Como se fosse pouco, investem 
na construção de um imaginário extremamente negativo, sobre o negro, oca-
sionando a destruição da identidade racial negra, danifica sua auto-estima, 
culpa-o pela discriminação que sofre e, por fim, justifica as desigualdades ra-
ciais (BENTO, 2002, p.25). 

 

Percebemos diante da afirmativa de Bento (2002), que a ideologia da branqui-

tude elege ou padroniza o branco como modelo universal. Além disso, nega a histó-

ria dos negros, transforma em natureza ocultando toda uma ordem de produção de 

bens e de dominação. É isso que a ideologia da branquitude faz: torna natural a es-

cravidão, como parte do processo civilizatório, algo que podemos classificar como 

crime, ela naturalizou. Assim essa mesma ideologia também inferiorizou, desqualifi-

cou e cristalizou o negro à estância do biológico, do animal, relacionando o negro 

como elo entre o macaco e o homem branco. (Souza 1983 p 28). Por último, a ideo-
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logia da branquitude “ressalta a autoridade da estética branca, que define o belo, o 

feio, numa sociedade classista onde os lugares de poder e tomada de decisão são 

ocupados, hegemonicamente, por brancos” (Ibid.p 29) Entretanto, o mais danoso, é 

que essa ideologia consegue culpabilizar o negro pela discriminação, afirmando ser 

o próprio negro quem se discrimina, ou se não possui oportunidade de ascensão 

social, foi porque não estudou o suficiente, não se qualificou, esquecendo, porém de 

apontar os privilégios tanto simbólicos, quanto materiais, com os quais os brancos 

saíram no final da escravidão e ao término da colonização. 

Escondem, por exemplo, que aos negros foram negadas as condições objeti-

vas e materiais para ascensão do negro na sociedade de classe. Não falam de toda 

a carga preconceituosa e racista com que os negros saíram após séculos de escra-

vidão e dominação branca europeia. Em resumo, podemos conceituar o branco co-

mo aquele que ocupa o lugar mais alto da hierarquia racial; brancos detém privilé-

gios raciais, tanto simbólicos quanto materiais e como afirma Schucman (2012) cita-

do por Cardoso (2014, p.119), o branco classifica o outro e silencia sobre si, apesar 

de se encontrar em todos os lugares de poder. 

Assim, para perpetuarem-se no poder, os brancos, em seus narcisismos, cria-

ram um pacto selado pelo silêncio (BENTO, 2002). Por isso que procuramos pro-

blematizar o papel do branco, rompendo com esse silêncio, ou com esta postura que 

afirma que estudar o branco é tido por muitos como uma questão sem sentido, por-

que estudar o branco?  

Na interpretação de Cardoso (2014, p.114), o branco não é visto como uma 

questão, não é um problema, portanto, não teria sentido falar sobre pertencimento 

racial do branco. Nesse sentido, ser branco no Brasil é não pensar sobre sua identi-

dade étnica branca, é não pensar em ser branco, é não ter que expor ser branco. 

Pelo contrário, o ser branco sempre foi o ser de valor, considerado bonito e inteligen-

te. 

 

Em nossa tradição científica, especialmente, na antropologia, o objeto de 
estudo das Ciências Humanas foi o “Outro”. Por outras palavras, o primitivo, 
o selvagem, o não ocidental, o exótico, o rural, o negro, a mulher, o homos-
sexual, o muçulmano, o judeu, o indiano, o chinês, “as pessoas do Sul”. O 
foco dos estudos esteve voltado em todos aqueles que se encontravam fora 
das normas padronizadas pela cultura eurocêntrica, branca, masculina, oci-
dental. Quem define é o Norte (Santos, 2006a) que buscará explicações ci-
entíficas para todos do Sul. O “Norte” significa o “eu”, o cientista, o sujeito 
que desvenda o mundo, aquele que desvenda a natureza e problema que é 
“não-ser-Ele”. Diante desse contexto, estudar o branco não é questão. O 
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branco é “Ele” e o problema efetivamente é “não ser-Ele”. Portanto, investi-
gar o branco não é um tema, uma questão e ponto.  
Podemos considerar que, estudar o branco “soa” estranho. O caminho natu-
ral seria permanecer com a pesquisa somente sobre o negro, porque é o 
“ser problemático” (CARDOSO, 2014, p. 116). 

 
 

1.2.1 Mas quem é o branco da branquitude? 

 

O branco, a brancura são os únicos artífices e legítimos herdeiros do progres-

so e desenvolvimento do homem, eles são a cultura e a civilização, em uma palavra: 

a humanidade; “o belo, o justo, e o verdadeiro são brancos. O branco foi e continua 

sendo a manifestação do espírito, da ideia e da razão” (SOUZA, 1983, p. 5). Então, 

se torna naturalizada essa condição e mais que isso, faz parte dessa ideologia man-

ter a autoridade tanto da estética, quanto dos valores do branco.   

Nessa perspectiva, Piza (apud Bento, 2002 p.42) afirma que os brancos man-

têm-se invisibilizados, distantes e silenciados sobre a existência do outro “[...] não 

vê, não sabe, não conhece, não convive”, ou seja, a racionalidade do branco é vivida 

como um círculo concêntrico: a branquitude se expande, se espalha, se ramifica e 

direciona o olhar do branco. Segundo as palavras de uma das suas entrevistadas 

presente no trabalho de Bento (2002, p.42) "ser branco [...] é não ter de pensar so-

bre isso [...] o significado de ser branco é a possibilidade de escolher entre revelar 

ou ignorar a própria branquitude... não nomear-se branca”. 

A autora ainda destaca alguns pontos importantes sobre a branquitude. Pri-

meiro: falar sobre pertencimentos étnicos é algo consciente, apenas para os negros, 

pois no pensamento do branco, não é um assunto a ser tratado.  A raça é vista não 

apenas como diferença, mas como hierarquia, dessa forma as fronteiras entre ne-

gros e brancos são sempre elaboradas e contraditórias. Segundo: em relação aos 

brancos a discriminação não é notada e eles se sentem desconfortáveis, quando 

têm de abordar os assuntos raciais, além do mais a capacidade de aprender com o 

outro, como igual/diferente, fica embotada. 

A pesquisadora Tatum (apud Bento, 2002 p.42), psicóloga norte-americana, 

afirma que os brancos negam inicialmente qualquer preconceito pessoal, tendendo 

posteriormente reconhecer o impacto sobre as suas próprias vidas. Ela destaca o 

depoimento de uma das mulheres brancas que participava do curso sobre relações 

raciais na universidade 

 



40 
 

Como uma pessoa branca, me dei conta de que pensava sobre racismo 
como alguma coisa que coloca outras pessoas em situação de desvanta-
gens, mas não tinha pensado no aspecto, de seus resultados o privilégio 
dos brancos, o que colocava em desvantagens... eu via o racismo somente 
como atos individuais, de agressão, não como um sistema invisível conferi-
do dominância para o meu grupo. (CARONE, 2002) 

 

Tatum (1992) identifica seis estágios no seu modelo de desenvolvimento da 

identidade racial branca: contato, desintegração, reintegração, falsa independência, 

imersão/emersão, e autonomia.  

O estágio inicial de contato, geralmente inclui uma curiosidade primitiva ou 

medo de pessoas baseado em estereótipos, aprendidos com amigos, na família, cu-

jo objetivo, dentre outros, era restringir a própria consciência das questões raciais e 

a interação com pessoas negras. Segundo Tatum, (apud, Bento 2002, p.43), pesso-

as que estão nesse estágio, quando querem elogiar um negro, fazem comentários 

do tipo “você não age como uma pessoa negra”.   

Algumas dessas pessoas podem permanecer nesse estágio definitivamente, 

porém, certos tipos de experiência (interação crescente com pessoas e novas infor-

mações sobre racismo), às vezes, levam a uma nova compreensão da existência do 

racismo institucional e cultural o que pode assinalar o início do estágio de desinte-

gração.  

 Nesse estágio, desintegração aparece o desconforto da culpa, vergonha e, 

algumas vezes, raiva diante da identificação de suas próprias vantagens, por serem 

branco, e o reconhecimento do papel dos indivíduos brancos na manutenção do sis-

tema racista. Para reduzir esse desconforto, as pessoas podem convencer a si pró-

prias de que racismo realmente não existe, ou se existe é culpa de suas vítimas. 

Nesse ponto, o desejo de ser aceito pelo seu próprio grupo racial, no qual a crença 

dissimulada ou explicita na supremacia branca está muito presente, pode levar a 

pessoa a readequar seu sistema de crença, para tornar-se mais coerente com a 

aceitação do racismo.  

A culpa e a ansiedade associadas com a desintegração podem ser redirecio-

nadas, sob a forma de medo e raiva contra os negros, que são agora acusados de 

serem fontes de mal-estar emocional.  

Finalmente, biografias e autobiografias de pessoas brancas que têm atraves-

sado processos semelhantes de desenvolvimento da identidade oferecem aos bran-

cos modelos para a mudança. Estudar sobre brancos antirracistas pode também 
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oferecer aos negros a esperança de que é possível ter aliados brancos. Para bran-

cos a internalização de uma nova percepção, do que é ser branco, é tarefa básica 

do estágio de autonomia.  

Os estudos de autoras como Bento (2002) e Carone (2002) são fundamen-

tais, porque nos auxiliam a focalizar a questão das relações raciais como um pro-

blema das relações entre brancos e negros, e não como um problema eminente-

mente do negro, como habitualmente se fazia no Brasil, como se o branco não fosse 

elemento essencial dessa análise, como se identidade racial, não tivesse fortes ma-

trizes ideológicas, políticas, econômicas, e simbólicas que explicam e, ao mesmo 

tempo desnudam o silêncio e o medo. 

 

1.3 A negação da identidade, a violência racista 

 

Assim, considerando raça um constructo social, político e cultural formado nas 

tensas relações de poder, fomos explorando os processos de formação da identida-

de da criança negra, primeiro problematizando também o papel do branco nesse 

processo, os privilégios simbólicos e materiais que os brancos detêm e descortinan-

do a ideologia da branquitude.  

Para tanto, buscamos em Souza (1983) entender como o negro pode tomar 

consciência dessa opressão e compreender todo esse processo doloroso da forma-

ção da identidade negra, apresentado em seu livro Tornar-se negro: as vicissitudes 

da identidade do negro em ascensão social. Assim, segundo a autora, para o negro 

oprimido, os sujeitos brancos diversos em suas afetivas realidades psíquicas, eco-

nômicas, sociais e culturais, ganham uma feição ímpar, uniforme e universal: a bran-

cura.  

A brancura detém o olhar do negro antes que ele penetre as faltas do branco, 

a brancura é abstraída, reificada, alçada a condição de realidade autônoma, inde-

pendente, de quem aporta enquanto atributo étnico ou mais precisamente racial. A 

brancura é o fetiche simétrico inverso do que a autora designou por “mito negro”. 

 

O mito é uma fala um discurso verbal, ou visual uma forma de comunicação 
sobre qualquer objeto coisa, comunicação ou pessoa; mas o mito não é 
uma fala qualquer é uma fala que objetiva escamotear o real, produzir o ilu-
sório, negar a história transformar em natureza. (SOUZA, 1983, p. 25). 
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Assim, para manter a dominação europeia notadamente branca, utilizou-se 

desse instrumento formal da ideologia, que é o mito para subjugar toda uma raça, 

mito aqui entendido por Souza (1983) também, como um efeito social resultado de 

consequência de determinações econômica, política, ideológica, psíquica e social.  

Mas vejamos como essa ideologia da branquitude se processa na formação 

da identidade do sujeito negro: primeiro, de acordo com Souza (1983) é preciso que 

haja um modelo a partir do qual o individuo possa se constituir, um modelo ideal, 

perfeito ou quase, que recupere o narcisismo original perdido, ainda que seja atra-

vés de uma mediação: a idealização dos pais, substitutos, e ideias coletivas. Esse 

modelo é o ideal de ego. Realizá-lo é uma exigência dificilmente burlável que o su-

perego vai impor ao ego.  

Nessa perspectiva, segundo Souza (1983), o ideal de ego é um produto da 

decantação dessas experiências, produto formado a partir de imagens, palavras, 

representações e afeto que circulam incessantemente entre as crianças e o adulto, 

entre o sujeito e a cultura, sua função no caso ideal é de favorecer o surgimento de 

uma identidade do sujeito compatível com seu investimento erótico de seu corpo e 

de seu pensamento, via indispensável para a sua relação harmoniosa, com os ou-

tros e com o mundo. 

Entretanto, ao sujeito negro essa possibilidade é em grande parte sonegada, 

o modelo de Ideal que lhe é oferecido (branco), em troca da antiga aspiração, narcí-

sica, imaginária não é um modelo humano de existência psíquica concreta histórica 

e consequentemente realizável, ou atingível, uma vez que o projeto biológico do seu 

corpo não corresponde com o seu ideal de ego branco formado a partir da ideologia 

da branquitude. 

Daí em diante, segundo Souza (1983), o negro que se empenha na conquista 

da ascensão social paga o preço do massacre mais ou menos dramático de sua 

identidade num processo de dupla violência o de encarnar o corpo e os ideais de 

ego do sujeito branco, e o segundo processo, é o de anular, recusar, negar a pre-

sença do corpo negro. Para a autora saber-se negra, ou melhor, torna-se negra é 

viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas 

perspectivas e submetida a exigências complicadas de comprometer-se em resgatar 

sua história, e recriar-se em suas potencialidades (SOUZA, 1983).  

Nesse sentido, a identidade negra não é dada ela é construída, a partir do 

olhar étnico-racial do negro sobre si mesmo, contudo, tendo como referencial o 
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branco de acordo com a branquitude o branco. Portanto, segundo Souza, não nas-

cemos negros, “tornamos-nos” através da tomada de consciência de toda essa 

opressão. No dizer de (MUNANGA, 1994, p. 187): 

 

A identidade negra então pode ser definida como uma construção cultural, 
histórica e social, que implica na elaboração do olhar de um grupo étnico-
racial sobre se mesmo, a partir do olhar do outro, podendo também ser en-
tendida, como tomada de consciência dos grupos étnico-racial excluídos da 
participação da sociedade, que contribuiu culturalmente economicamente, 
durante todo o processo da história do país. 

 

É nesse conceito de Munanga (1994) que nos apoiamos para definir “identi-

dade” numa perspectiva histórico-social, onde a superação desses processos de 

opressão perpassa, a nosso ver, pelo diálogo, discutido por Freire, em todas suas 

obras e, principalmente, na Pedagogia do Oprimido.  

Para Freire (1987), mais importante que o registro das falas, é dar a voz 

aqueles que ainda permanecem calados diante de situações injustas, o diálogo se 

impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. 

Por isso, o diálogo é uma “exigência existencial” (p.79).  A base do diálogo é a ação-

reflexão-ação, sendo a problematização uma das categorias inerentes a esse pro-

cesso. Ao problematiza, os sujeitos podem desvelar os mitos da ideologia da bran-

quitude, que  

 

considerando ou quiçá ‘inventando’ seu grupo como padrão de referência 
de toda uma espécie, a elite fez uma apropriação simbólica crucial, que vem 
fortalecendo a auto-estima e o auto-conceito do grupo branco em detrimen-
to, dos demais, e essa apropriação, acaba legitimando, sua supremacia, 
econômica, política, e social (BENTO, 2002, p. 25). 

 

A identidade negra surge então da dinâmica conflituosa entre a visão domi-

nante eurocêntrica, que nega os referenciais negros e a busca pela valorização des-

ses referenciais, ou seja, de um sentimento de perda, negação, constrói-se uma au-

to-imagem, positiva e altiva da pessoa negra.  

Acreditamos, portanto, que a construção de uma identidade negra é uma res-

posta política, à situação de opressão na qual a população se encontra, e se encon-

trou, ao longo de toda História do Brasil. 

 

1.3.1 A formação de uma identidade positiva 
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Como sugestão para a construção de uma identidade positivada nos apoia-

mos na abordagem de Ferreira (2004) no seu livro Afro-descendente: identidade 

em construção, no qual o autor descreve o desenvolvimento da identidade afirma-

da, em quatro estágios, fundamentais, para o processo de constituição da identida-

de dos afrodescendentes: submissão; impacto; militância e articulação.  

O primeiro estágio submissão, a pessoa nesse estágio submissão vive a idea-

lização do mundo branco como escudo. É comum o afrodescendente absorver e 

submeter-se à crença e valores da cultura branca dominante, o tema geral, em tor-

no do qual as pessoas nesse estágio se articulam, corresponde a uma idealização 

de visão dominante do mundo branco, sintetizado nas ideias “branco certo” e o ne-

gro “sempre errado”.  

Para a manutenção dessa concepção, o afrodescendente geralmente utiliza 

algum mecanismo de dissociação. Mantém-se afastado do grupo de referências ne-

gras ao qual pertence e, simultaneamente, referencia-se em valores brancos, dimi-

nuindo assim o desconforto causado pela tensão desenvolvida nesse processo, em 

que passam a coexistir qualidades consideradas antagônicas – os valores de matri-

zes europeias e os valores relacionados às matrizes africanas. 

Há uma série de situações favoráveis à fixação das pessoas nesse estágio de 

submissão, isto é, de sustentação das distorções a respeito de suas matrizes ne-

gras, dentre elas a educação formal. Para Pereira (1987), a escola é fundamental na 

construção da identidade da criança afrodescendente, porém alimenta subliminar-

mente a figura do “negro caricatural”.  

Ainda segundo Pereira (1987), no plano do relacionamento, tanto entre os 

alunos como entre os professores e alunos, a instituição escolar é um microcosmo 

que reproduz o mesmo esquema estrutural da relação entre os que se consideram 

eurodescendentes e os afrodescendentes da sociedade brasileira como um todo, 

isto é, uma relação assimétrica de dominação/ subordinação. Assim, em vez de cor-

rigir, a escola estimula os estereótipos sociais e a submissão do afrodescendente 

aos valores brancos. 

Apoiando-se em uma concepção de mundo e perspectiva histórico-cultural 

eurocêntrica, a escola passa uma visão distorcida da história como, por exemplo, 

encarando a escravidão como uma simples experiência civilizatória.  

Assim, é criado um processo pedagógico tal, que leva o afrodescendente a 

inibir sua capacidade de advogar seus interesses culturais, políticos e econômicos 
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aos quais tem direito como cidadão. Os problemas étnico-raciais, comuns nesse es-

tágio, são explicados sob o prisma da “culpabilidade da vítima”, cujas condições so-

ciais e econômicas precárias são encaradas como fruto da inépcia e falta de capaci-

dade pessoal dos indivíduos afrodescendentes “induzindo” parece forte, porém res-

salta o fato de a concepção negativa do afrodescendente sobre si mesmo ser ali-

mentada pelas pessoas do grupo hegemônico ao atribuírem a discriminação a vários 

fatores sociais e pessoais ligados aos afrodescendentes, abstraindo a raça e a etnia 

como variáveis relevantes, procurando manter uma atitude condizente com os as-

pectos considerados de “bom tom” em uma sociedade, na qual os discursos oficiais 

propagam a convivência harmoniosa de pessoas de todas as raças.   

Além disso, essa atitude segundo Ferreira (2004) passa a ser legitimada pelo 

grupo dos afrodescendentes, principalmente por meio das pessoas desse estágio, 

pois, enquanto se utilizam de referências brancas para se articularem na realidade, 

acabam assumindo a responsabilidade por suas mazelas sociais, colaborando, as-

sim, para manter o processo de retroalimentação da discriminação. Em síntese, as 

pessoas brancas acreditam ser seu status vantajoso devido à qualidade de seu es-

forço pessoal e as pessoas afrodescendentes, desse estágio, encaram suas dificul-

dades justificadas pelo fato de não realizarem o esforço equivalente ao esperado 

delas.  

Dessa forma, essas pessoas deixam de incluir, na construção de sua identi-

dade, matrizes culturais africana, que historicamente, são referências participantes 

da cultura de todo brasileiro.  Entretanto, se eles gradualmente tomam consciência 

da desvalorização à qual estão submetidos, podem iniciar um movimento na direção 

da transformação, vindo a encontrar-se no estágio seguinte do desenvolvimento de 

sua identidade – o estágio “impacto”.  

Esse estágio é a descoberta do grupo étnico-racial de referência. Esse está-

gio passa a desenvolver-se no indivíduo a partir do momento da tomada de consci-

ência da discriminação sofrida ao longo da vida e, exercida pelo grupo de hegemo-

nia branca. Algumas vezes, o impacto se dá a partir de uma situação dramática sin-

gular: ser pessoalmente agredido na escola, ou em situações de trabalho, por um 

amigo, situações de violências praticadas pela polícia, incidentes raciais mostrados 

em um jornal da TV, o encontro com amigos envolvidos de maneira mais profunda 

com movimentos de valorização das raízes negras, dentre outras.  
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Na maioria das vezes, a situação de impacto não é determinada por um único 

fato, mas sim, pelo efeito cumulativo de uma sucessão de pequenos episódios vivi-

dos pela pessoa, levando-a a tomar consciência da rejeição progressivamente. 

O estágio impacto é uma fase intermediária que determina a morte de estágio 

de submissão e o afrodescendente, ou a pessoa “afrocentrada”, começa a emergir. 

O reconhecimento de uma identidade referenciada em valores africanos a ser de-

senvolvida sinaliza a entrada da pessoa no estágio de militância.  

Para Ferreira, (2004 p.82) o estágio de militância é a construção de uma iden-

tidade afrocentrada. Assim, após o período de conflito no qual o afro-descendente vê 

desarticular-se a estrutura de subjetividade provedora de sustentação e segurança, 

inicia-se um processo de intenção metamorfose pessoal, em que ele vai, gradual-

mente, demolindo velhas perspectivas e, ao mesmo tempo, passa a desenvolver 

uma nova estrutura pessoal referenciada em valores étnicos-raciais de matrizes afri-

canas. Ao adentrar nesse estágio, ela está muito mais familiarizada com os aspectos 

da identidade a serem destruídos do que com aqueles para os quais se dirige. Creio 

que apesar dos riscos, a militância seja um estagio importante a ser vivido para o 

desenvolvimento da identidade. A participação do militante favorece a recuperação 

dos valores da cultura e da história do negro para, mediante um processo de recons-

trução, leva-lo a revisar os valores introjetados durante o processo de socialização, 

possibilitando, assim, o desenvolvimento de uma identidade e uma auto-estima mais 

positivas. Estágio de militância é a construção de uma identidade afrocentrada. As-

sim, após o período de conflito no qual o afrodescendente vê desarticular-se a estru-

tura de subjetividade provedora de sustentação e segurança, inicia-se um processo 

de intensa metamorfose pessoal, em que ele vai, gradualmente, demolindo velhas 

perspectivas e, ao mesmo tempo, passa a desenvolver uma nova estrutura pessoal 

referenciada em valores étnico-raciais de matrizes africanas. Para Cross (citado por 

Ferreira 2004 p.83), não é ainda o momento da pessoa ver-se transformada, mas 

sim, aquele no qual ela decidiu por uma mudança. Essa mudança é a abertura para 

o estágio da articulação.   

Nesse estágio da articulação, aos poucos, a pessoa desenvolve uma pers-

pectiva afrocentrada não estereotipada, com atitudes voltadas para a valorização 

das qualidades referentes à negritude mais expansivas, mais abertas e menos de-

fensivas. Há o desenvolvimento de um novo processo de identificação, em que as 

matrizes africanas são salientes. O grupo negro torna-se o principal grupo de refe-
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rência ao qual o indivíduo pertence, sendo seu vínculo com esse grupo determinado 

por qualidades do próprio grupo e, não mais, exclusivamente, por fatores externos a 

ele.  

Para Cross (citado por Ferreira 2004 p.83), a “nova identidade” construída 

tem três funções dinâmicas: defender e proteger a pessoa de agressões psicológi-

cas; prover um sentido de pertença e ancoradouro social e prover uma fundação, ou 

um ponto de partida, para transações com pessoas de culturas diferentes daquelas 

referenciadas em matrizes africanas. 

 

1.4 O racismo como elemento da opressão colonial 

 

O processo de formação de uma identidade positivada não é fácil uma vez 

que a ideologia da branquitude gera impedimentos à construção da identidade ne-

gra, portanto, fazer uma reflexão da obra de Fanon (1983) nos parece indispensá-

vel para desvelar os traumas e os mecanismos dessa opressão.  

Assim, neste tópico apresentamos Fanon (1983) que trata do racismo co-

mo elemento da opressão colonial, e aborda o conceito de “reconhecimento”, tema 

defendido também pelas DCNERER (2004). Essa abordagem é importante princi-

palmente, para os países que conheceram a realidade da colonização e o impacto 

sociocultural da escravatura (DORNELLES, 2010). São países como o Brasil, em 

que a desigualdade persiste e ainda se faz acompanhar de preconceitos, discrimi-

nações étnico-culturais e de gênero, incompatíveis com a vigência dos direitos ci-

vis. Muitas dessas sociedades, ao tentarem formalizar as conquistas sociais atra-

vés de normas e leis, esbarram em heranças culturais frutos da escravidão e uma 

visão hierárquica e preconceituosa, com relação ao “outro”, consolidando uma es-

tratificação social, onde o outro é visto como inferior. 

Nessa perspectiva, entendendo o racismo como fruto das ideologias da bran-

quitude/branqueamento e como elemento da opressão colonial, trazemos Franz 

Fanon (1983), para o diálogo sobre as relações étnico-raciais na contemporaneida-

de. Conhecido como um revolucionário, nascido na Martinica, em 20 de julho de 

1925, Fanon era um homem carismático de grande coragem e brilho, tendo lutado 

junto às forças de resistência no norte da África e na Europa durante a Segunda 

Guerra Mundial, ocasião em que foi por duas vezes condecorado por bravura. Tor-
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nou-se membro da Frente de Libertação Nacional da Argélia, entrando, assim, na 

lista de cidadãos procurados pela polícia em todo o território francês.  

Todo o resto de sua vida foi dedicado a essa batalha, enfatizando sua impor-

tância na luta para transformar as vidas dos condenados pelas instituições coloniais 

e racistas do mundo moderno. Fanon morreu de pneumonia em 6 de dezembro de 

1961 em Bethesda, estado de Maryland, nos Estados Unidos, enquanto buscava 

tratamento para sua leucemia. 

Para esse autor, a verdadeira desalienação do negro pressupõe uma to-

mada de conscientização de duas realidades: econômica e social. No livro Pele 

negra, máscara branca, desenvolvendo a demonstração de que a alma negra é 

uma criação de brancos, procura compreender o duplo- narcisismo: “o branco es-

cravo de sua branquidade, o negro escravo de sua negrura” (FANON, 1983, p.11).  

Fanon descreve que a função desta máscara é introjetar no grupo negro os 

valores econômicos, sócio-político, culturais, e epistêmicos europeus. Afinal, foi 

cinco séculos de colonização e mais de 10 milhões de africanos sequestrados e 

espalhados à força, brutalizados, sua cultura subalternizada, e inferiorizada, em 

nome da exploração e dominação econômica, da hegemonia branca, ocidental, pa-

triarcal e colonialista. 

Assim, a ideologia do branqueamento parte da ideia de que sendo a raça 

branca, considerada como superior, privilegia-se a beleza ocidental, e inferioriza a 

estética os saberes e toda cultura dos indivíduos negros. Contrariando essa ten-

dência, a identidade negra se confirma, justamente, na medida em que desvelando 

os traumas da ideologia do branqueamento que os anulam, os sujeitos negros bus-

cam coletivamente se assumir em suas pertenças, reafirmando sua estética, seu 

corpo, sua história e seu destino enquanto “ser mais” desvelando as tramas que se 

escondem por trás daquilo que Fanon chama de “colonização do ser”. 

 Fanon (1983) assim denomina colonização do “ser” toda essa sujeição, que 

requer mais do que a subordinação material de um povo. Os dominantes para se 

manter no poder, subordinam a linguagem e até os métodos pelos quais as ciên-

cias são construídas, trata-se do colonialismo epistemológico que para se perpetu-

ar subalterniza os saberes, a cultura e os valores que promovem toda essa desi-

gualdade.  

No entanto, como bem salientou Fanon no livro Os Condenados da Terra 

(1983), os descendentes de mercadores de escravos não têm hoje, que assumir a 
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culpa pelas desumanidades provocadas por seus antepassados, antes, têm eles a 

responsabilidade moral e política de combater o racismo, as discriminações junta-

mente com os que vêm sendo mantidos à margem, impedindo os negros de cons-

truírem relações raciais sadias, em que todos cresçam e se realizem enquanto se-

res humanos e cidadãos. Não fossem por essas razões, eles a teriam de assumir, 

pelo fato de usufruírem o muito que o trabalho escravo possibilitou ao país 

(DCNERER, 2004). 

Assim sendo, a educação das relações étnico-raciais propõe aprendizagens 

entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto 

conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual e equânime (DCNERER, 

2004, p. 14). 

Nesse sentido, a proposta de Fanon é de transformar o negro em um ser de 

ação, por causa das barreiras à liberdade em ambientes racistas e coloniais. Entre-

tanto, a liberdade requer visibilidade, mas para que isso aconteça se faz necessário 

um mundo de outros. Até mesmo o autorreconhecimento requer uma colocação 

sobre o ponto de vista de outro, por isso que a questão do racismo não é um pro-

blema apenas dos negros, mas um problema de negros e brancos.  

Nessa perspectiva a escola precisa educar o olhar das crianças brancas so-

bre o negro, para que não tenha um cunho pejorativo e desqualificante a despeito 

dos traços fenótipos dos negros, porque é também a partir do olhar do outro que se 

dá o processo de construção da identidade. Portanto, é imprescindível no processo 

de formação da identidade da criança negra, que a escola trabalhe os conteúdos e 

saberes da história africana e afro-brasileira para que brancos e negros desenvol-

vam relações respeitosas.  

 

1.5 Identidade cultural e contemporaneidade 

 

O debate das relações étnico-raciais entra na contemporaneidade num cená-

rio que segundo Nascimento (2003), traçado pela globalização-técnico-financeira, 

ostenta a imposição mundial de uma cultura tecnológica de mercado, acompanhada 

por desigualdades socioeconômicas cada vez mais acentuadas, a nível tanto inter-

nacional quanto local. Diante do poder dessa cultura unidimensional, difundidas por 

meio da tecnologia informatizada e dos veículos de comunicação de massa onde a 

afirmação de identidades especifica vem demarcando espaços de resistência, para-
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lelamente a identidade ganha mais e mais destaque, como categoria de analise nas 

ciências sociais. 

A partir das abordagens de Hall (1999), entre outros, a questão da identidade 

apela para o reconhecimento das diferenças e para a implantação de políticas públi-

cas de reparação. As identidades tornam-se assim importantes para as populações 

excluídas e silenciadas durante muito tempo, possibilitando a luta pela valorização e 

reconhecimento. Hall analisa o impacto das mudanças técnico-científicas na política 

de identidades, ou seja, existe uma identidade para cada movimento (HALL, 1999), 

e as consequências dessa política de fragmentação ou “pluralização” das identida-

des no contexto atual. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo, uma 

mudança de uma política de identidade (de classe) para uma política de diferença.” 

Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpela-

do, ou representação, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou 

perdida. Ela torna-se politizada” (p.21).  

Para Hall (1999), as sociedades da modernidade tardia são caracterizadas 

pela diferença, elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos, soci-

ais, que produzem uma variedade de sujeitos, isto é - de identidades - que se articu-

lam, parcialmente, deixando sempre aberta a estrutura da identidade, sem isso não 

haveria, história, mas uma mudança estrutural fragmentou e deslocou as identidades 

culturais de classe, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Então, se antes essas 

identidades eram sólidas localizações, nas quais os indivíduos se encaixavam soci-

almente, hoje, elas se encontram com fronteiras menos definidas que provocam no 

individuo uma crise de identidade. 

Em essência o argumento é o seguinte: as velhas identidades que por tanto 

tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identi-

dades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como sujeito unificado.  

Assim, a chamada “crise” de identidade é vista como parte de um processo mais 

amplo de mudança, que esta deslocando as estruturas e os processos centrais das 

sociedades mornas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos 

uma ancoragem estável no mundo social, portanto: 

  Anthony Giddens (apud Hall, 1999 p. 14) argumenta que a mudança na mo-

dernidade tardia tem um caráter muito especifico: Nas sociedades tradicionais o 

passado é venerado os símbolos são valorizados porque contêm e perpetuam a ex-

periência de gerações. A tradição é um meio de lidar com o tempo e o espaço inse-
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rindo qualquer atividade ou experiência particular na continuidade do passado e futu-

ro, os quais por sua vez, são estruturas por praticas sócias e recorrentes (GIDDENS, 

1990). 

A modernidade em contraste não é definida, apenas, como a experiência de 

convivência com a mudança rápida abrangente e continua, mas é altamente reflexi-

va de vida, na qual: as práticas sociais são constantemente examinadas e reforma-

das à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando as-

sim constitutivamente seu caráter (Ibid., pp.33-8).   

Importante também são as transformações do tempo e do espaço que ele 

chama de “desalojamento do sistema social” - a “extração” das relações dos contex-

tos locais de interação e sua reestruturação ao longo de escalas indefinidas de es-

paço-tempo (Ibid., p.21). Assim, 

 

No plano da extensão, elas serviram para estabelecer formas de intercone-
xão social que cobrem o globo; em termos de intensidade, elas alteraram 
algumas das características mais íntimas e pessoais de nossa existência 
cotidiana (GIDDENS, 1990, p.21). 

 

Esse é o cenário da modernidade tardia, na qual os avanços técnico-

científicos, bem como o poder da tecnologia que cobre o globo, alteram de uma for-

ma tão intensa a nossa existência cotidiana e a nossa identidade. Nessa perspecti-

va, a identidade se transforma em objeto de manipulação político-ideológica, um ins-

trumento de sujeição cultural, por meio dela é negado o reconhecimento da especifi-

cidade e consequentemente ela se torna um obstáculo à implantação das políticas 

compensatórias, em benefício daqueles que por vários séculos foram vítimas do ra-

cismo, e da discriminação racial (NASCIMENTO, 2003, p.3). 

As sociedades da modernidade tardia também são atravessadas por diferen-

tes divisões e antagonismos sociais, que produzem uma variedade de diferentes 

“posições de sujeito” – isto é, identidade – para os indivíduos. Se tais sociedades 

não se desintegram totalmente não é porque elas são unificadas, mas porque seus 

diferentes elementos e identidades podem, sob certas circunstâncias, ser conjunta-

mente articuladas.   

Logo, enquanto Hall (1999) descreve a crise da identidade na modernidade 

tardia, possibilitando uma “política” de identidade, Castell (1999) no seu no texto, O 

poder da identidade acredita que a modernidade tardia, já cedeu lugar ao que ele 
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denomina de sociedade de rede, formada na revolução tecnológica informacional, e 

na reestruturação do capitalismo, processo em que são deslegitimadas as institui-

ções da sociedade civil como o sindicalismo, a organização política partidária, e os 

movimentos políticos articulados em torno do tradicional, eixo ideológico esquerda-

direita, descreve o impacto da “era da informação” sobre as culturas de todo o mun-

do contemporâneo globalizado. 

A sociedade em rede caracteriza-se pela globalização econômica, pela orga-

nização em redes, pela flexibilização e instabilidade do emprego, pela mídia onipre-

sente. As bases materiais da vida o tempo e o espaço transformam-se em tempo 

intemporal e espaços de fluxos que expressão as atividades e as elites dominantes. 

Surge uma polarização entre o instrumentalismo universal e abstrato e as identida-

des enraizadas. (Nascimento, 2003 p.39) 

Portanto contra essa auto-suficiencia da razão dominante que não reconhece 

a diferença, e não lhe atribui importância, antes, define o mundo em torno de si 

mesma, na expectativa de que todos se conformem à sua universalização, Castell 

propõe a construção de uma identidade coletiva e de resistência num mundo cada 

vez mais marcado pela relação de poder, a esse respeito descreve: 

 

A revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo 
introduziram uma nova forma de sociedade, a sociedade em rede. Essa so-
ciedade é caracterizada pela globalização das atividades econômicas deci-
sivas do ponto de vista estratégico; por sua forma de organização em redes; 
pela flexibilidade e instabilidade do emprego e a individualização da mão-
de-obra. Por uma cultura de virtualidade real construída a partir de um sis-
tema de mídia onipresente, interligado e altamente diversificado. E pela 
transformação das bases materiais da vida – o tempo e o espaço - mediante 
a criação de um espaço de fluxo, e de um tempo intemporal como expres-
sões das atividades e elites dominantes (CASTELL, 1999, p. 17).  

 

Castell (1999 pp.24-6) defende a identidade como processo de construção de 

significados com base em atributo cultural. Todavia como a construção social da 

identidade ocorre sempre em um contexto marcado por relações de poder, propõe a 

distinção de três formas e origens de construção de identidades: identidade legiti-

madora, identidade de resistência e identidade de projeto. 

Dessa maneira, a identidade legitimadora é introduzida pelas instituições do-

minantes da sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em rela-

ção aos atores sociais. Já a identidade de resistência é criada por atores que se en-

contram em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 
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dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com base 

em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade, ou mesmo 

opostas a esses últimos.  

E, por fim, a identidade de projeto se processa: 

 

quando os atores sociais, utilizando-se de “qualquer tipo de material cultural 
ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua po-
sição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda a es-
trutura social (CASTELL, 1990). 

 

Para efeitos deste projeto, utilizaremo-nos do conceito de identidade de re-

sistência e identidade de projeto para formular ações e práticas de fortalecimento da 

identidade étnico-racial da criança negra, nas unidades de ensino.  

Essa identidade destinada à resistência pode levar a formação de comunida-

des, dando origens a formas de resistência coletivas diante de uma opressão, que 

do contrário não seria suportável, em geral com base em identidades que aparente-

mente foram definidas com clareza pela história, geografia ou biologia, facilitando 

assim a “essencialização” dos limites da resistência.   

Assim, a formação dessa identidade de resistência pode possibilitar ao negro, 

conforme afirma Ferreira (2004) 

  

a libertação dos valores brancos, a pessoa vivencia um desraizamento, 
acompanhado de sentimento de raiva (contra a cultura e pessoas brancas 
por seu papel na opressão sofrida; contra outras pessoas negras, por não 
terem ainda se dado conta de tal problemática), culpa (pelo tempo que es-
teve enganada a cerca da cultura negra) e orgulho (através do contato com 
as matrizes africanas). Vindo a passar a suprimir a denominação “preto” ou 
“de cor” como referência, preferindo ser referenciado como “NEGRO” 
(FERREIRA, 2004, p.81). 

 
 

Por fim, segundo o pensamento de Castell (1999), a identidade que começa 

como resistência, pode acabar configurando-se em uma identidade de projeto, bus-

cando a ressignificação e positivação da identidade negra, bem como a transforma-

ção social. Nesse caso, a Lei 10.639/03 é uma ferramenta e um material cultural im-

portante no combate às desigualdades raciais, pois é um marco legal que considera 

a valorização e o reconhecimento da ética, da estética e dos conhecimentos produ-

zidos pelos povos africanos e seus descendentes, como uma das práticas política e 

pedagógica imprescindíveis para o combate às desigualdades e o alcance da cida-

dania, mais que isso, as escolas brasileiras precisam se debruçar sobre as Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, marco legal 

que examinaremos a seguir no capítulo que trata da sua importância. 

 

1.6 PARTE B: A importância das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educa-
ção das Relações Étnico-Raciais e o fortalecimento de identidade de crianças 
negras 
 

1.6.1 Contextualização da Lei 10.639/03 que dá origem as DCNERERs (2004) 

 

A lei 10.639/03 é fruto das lutas e pressões do Movimento Social Negro, por 

uma educação não eurocêntrica e antirracista, demonstradas segundo Santos 

(2005) por meio das agendas do Movimento Negro, nela as reivindicações em busca 

da obrigatoriedade do ensino de história do continente africano, em sua diversidade, 

sempre estiveram presente na pauta desse movimento, desde o final do I Congresso 

do Negro Brasileiro, que foi promovido pelo Teatro Experimental do Negro (TEN) em 

1950.  

Dos anos 1950 até o final da década de 1970, de acordo com a pesquisadora 

(DORNELLES, 2010), com o enfraquecimento do Regime Militar e o crescente pro-

cesso de exigências pela redemocratização e abertura política, teve início, no Brasil, 

uma nova fase de mobilização da comunidade negra, enfatizando a sua identidade e 

denunciando a falsa democracia racial como conceituação enganadora da realidade. 

 Essa nova fase influencia a abordagem, no campo do ordenamento jurídico. 

O abandono dos direitos fundamentais, no período ditatorial, conhecido por todos – 

censuras, repressões, torturas, etc. – impulsionam os protestos em favor da demo-

cratização que é consolidada em 1988, quando foi promulgada, em 05 de outubro, a 

atual Constituição da República Federativa do Brasil, na qual há a declaração de 

constituir a República sob um Estado Democrático de Direito.  

É importante destacar, que o mito da democracia racial baseado na dupla 

mestiçagem biológica e cultural entre os três povos étnicos que constituem a nação, 

teve e têm uma penetração muito profunda na sociedade brasileira, exaltando a 

ideia de convivência harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e 

grupos étnicos. Isso permite às elites dominantes dissimularem as desigualdades e 

impedem que os membros das comunidades não brancas tenham acesso à consci-

ência dos sutis mecanismos de exclusão dos quais são vítimas na sociedade (MU-

NANGA, 1994). 
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Assim, segundo Dornelles (2010), o marco histórico do trabalho girou em tor-

no do final do processo da ditadura militar no Brasil, mais precisamente na década 

de 1980, quando a sociedade brasileira presenciava uma volta à democracia e a 

eclosão de diversos movimentos sociais de diversas naturezas, e a década de 1990, 

em que se tem um envolvimento maior do Estado com a questão da diversidade. 

Portanto, a Lei nº. 10.639/03 altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional LDB, instituindo as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais, para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Nesse 

sentido, torna-se base, na definição de um projeto político-educacional para o país 

com base na diversidade e nas políticas de equidade, sob o ângulo jurídico-

legislativo.  

O processo histórico de elaboração e a tramitação da Lei nº 10.639/03, no 

Congresso Nacional, se deu através do PL nº. 259/99 da Câmara dos Deputados, e 

PLC nº 17/02 do Senado Federal, e ainda o impacto normativo da legislação no 

Conselho Nacional de Educação, através da construção do Parecer CNE/CP n. 

003/04, que resultou na Resolução CNE nº 1/04. Ainda segundo Dornelles (2010), 

era intenção de sua pesquisa, desvelar os caminhos palmilhados no cenário político-

legislativo para homologação da referida Lei, entender como se deu o processo de 

tramitação, inclusive as discussões de uma política pública, que está inserida em um 

conjunto de leis propostas, bem como as eventuais posições divergentes se revela-

ram como tal? Os pontos de consenso e de dissenso? Será que os parlamentares 

brasileiros e os Conselheiros da Educação também consideraram a Lei nº. 

10.639/03 como uma legislação de extrema importância para a sociedade brasileira 

que resgata e valoriza as contribuições, não apenas as culturais, mas, as formas de 

organização política, social, econômica e religiosa das populações africanas que 

foram trazidas à força para a América durante séculos de escravidão?  

Na verdade, Dornelles (2010) afirma que vários tipos de “comunicações” fo-

ram envolvidas na pesquisa.  Além dos documentos jurídicos, há também a questão 

do discurso formatado pelo movimento negro. Os atores escolhidos para a pesquisa 

foram: a ex-deputada Federal Esther Pillar Grossi (PT/RS), que foi uma das autoras 

do projeto de lei que resultou na Lei nº. 10.639/03 (PL n. 259/99). Parlamentares que 

compunham a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, como o 

Deputado Federal Átila Lira (PSB/PI), o Deputado Federal Gastão Vieira (PMDB/MA) 

e o Deputado Federal Evandro Milhomen (PCdoB/AP), sendo esse último o relator 
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do Parecer do PL n. 259/99 na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. 

O Deputado Átila Lira esteve presente na discussão e na votação do parecer sobre o 

PL n. 259/99 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, representando o 

Conselho Nacional de Educação. 

Além desses, foram entrevistados também dois ex-conselheiros que compu-

seram esse órgão quando da tramitação e aprovação das Diretrizes Curriculares 

trabalhadas aqui: a professora Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, membro da 

Câmara de Educação Superior, autora da indicação CNE/CP 06/02, e integrou a 

comissão que elaborou o Parecer CNE/CP n.º 3/04, sendo relatora. O parecer regu-

lamenta a Lei n. 10.639/04, e estabelece diretrizes para o ensino de História e Cultu-

ra Africana e Afro-Brasileira no currículo da rede de ensino do Brasil. Outro entrevis-

tado foi o professor Carlos Roberto Jamil Cury que pertencia à Câmara de Educação 

Básica, convidado na ocasião, para compor e presidir a comissão.  

Dentro desse contexto, pretendeu-se fazer uma ligação com as aspirações do 

movimento negro e seus olhares voltados para a educação, que nesse período, pas-

sou também por uma redemocratização, abrindo espaço para discussões de cunho 

étnico-racial e também sobre diferenças em geral.  Dentre as bandeiras de luta, des-

taca-se o direito à educação. A partir, da situação diagnosticada, o movimento negro 

passa a exigir do sistema educacional formal o reconhecimento e a valorização da 

história dos descendentes de africanos, o respeito à diversidade, identificando, na 

educação, a possibilidade de se construir uma identidade negra positiva.  

No cenário mundial, o fim do apartheid na África do Sul, é um fator que contri-

bui e pressiona uma mudança de postura do Poder Público em relação ao reconhe-

cimento da existência de um problema étnico. Intensifica-se a cobrança racial sobre 

o Brasil, pois as desigualdades raciais ficam mais visíveis. Nessa perspectiva, trata-

dos que fazem referência ao combate à discriminação racial são firmados, como a 

Convenção da OIT (Organização Internacional do Trabalho), em que o Brasil com-

promete-se a formular e a implementar uma política nacional de promoção da igual-

dade de oportunidades e de tratamento no mercado de trabalho, conforme Decreto 

nº 62.150, de 19 de janeiro de 1968, assinado pelo então presidente Arthur da Costa 

e Silva. Na educação, essa nova postura do Estado, com o reconhecimento oficial 

do racismo, tem seus reflexos. 

Nos anos 90, algumas medidas voltadas para o combate ao preconceito e 

discriminação racial são tomadas. Destacam-se, nesse sentido, os Parâmetros Cur-
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riculares Nacionais - PCNs, o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD e o ma-

nual Superando o Racismo na Escola (RODRIGUES, 2005). Sendo que, o PNLD, 

em 1996, promove uma importante avaliação dos livros didáticos do ensino funda-

mental, enviados pelas editoras ao Ministério da Educação, constituindo uma equipe 

de especialistas. O objetivo é o de detectar nos materiais, preconceitos de origem, 

cor, condição sócio-econômica, raça/etnia, gênero ou qualquer outra discriminação 

e, se confirmados, reprovar tais livros.  

Em 1999, o manual Superando o Racismo na Escola, destinado aos professo-

res do ensino fundamental, teve a intenção de contribuir para o desenvolvimento de 

uma educação capaz de atuar contra a veiculação de preconceitos e discriminação 

racial. Elaborado por educadores negros o material é distribuído nacionalmente para 

as escolas públicas, e deveria servir como subsídio para a discussão do tema.  

Ressalta-se, ainda, o Plano Nacional de Educação – PNE (2001), que apre-

senta como meta para o ensino fundamental: 

 

Manter e consolidar o programa de avaliação do livro didático criado pelo 
Ministério de Educação, estabelecendo entre seus critérios a adequada 
abordagem das questões de gênero e etnia e a eliminação de textos discri-
minatórios ou que reproduzam estereótipos acerca do papel da mulher, do 
negro e do índio. (BRASIL, PNE, 2001, p. 48) 
 

Em 2001, com o processo preparatório para a III Conferência Mundial Contra 

o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância Correlata, intensifi-

cam, no Brasil, os debates sobre a questão étnico-racial. A Conferência acontece 

em Durban, na África do Sul e a atenção do governo para com o movimento negro é 

reafirmada e consolidada nessa Conferência em que o Brasil conta com a participa-

ção de cerca de dois mil representantes desse movimento. Sendo que resultou em 

vários efeitos para o governo brasileiro, que dá início a algumas ações desenvolvi-

das nos âmbito federal e municipal. Entre as áreas em que se aplicam tais ações, a 

educação tem seu destaque, sobretudo, na ampliação do acesso e da permanência 

ao ensino superior, principalmente por meio de mecanismos de reserva de vagas, 

cursos preparatórios e programas de bolsas de estudo e ajuda de custo para os es-

tudantes (RODRIGUES, 2005).  

É nesse contexto de ampliação, envolvendo qualidade da educação e preo-

cupação com permanência de negros nas escolas e universidades que o governo 

sanciona e volta a tratar da importância da Lei n. 10.639/03. Assim, segundo a pes-
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quisadora Dornelles (2010), a iniciativa de proposição de um projeto de lei que esta-

belece a obrigatoriedade do ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira, no currí-

culo oficial da escola básica, vincula-se, organicamente, à ação do movimento negro 

brasileiro e ganha força no bojo dos movimentos sociais da década de 1980.  

O primeiro esforço, nesse sentido, acontece logo após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988; com base no texto constitucional, o Deputado Paulo 

Paim, apresenta à Câmara Federal a primeira proposição de lei que seria o embrião 

da Lei n. 10.639/03. Aprovado na Câmara, o projeto é encaminhado ao Senado, mas 

arquivado em 1995, após oito anos de paralisação. Naquele mesmo ano, também 

por solicitação do movimento negro de Pernambuco, o Deputado Humberto Costa 

apresenta o Projeto de Lei n. 859/95, aprovado por mérito na Comissão de Educa-

ção, mas, igualmente arquivado porque o parlamentar não se reelege para a legisla-

tura 1999-2002.  

Numa terceira tentativa, cabe a membros do movimento negro propor, em 

conjunto com os deputados Ben-Hur Ferreira e Esther Grossi, a retomada do projeto 

de lei reapresentado à Câmara Federal em 11 de março de 1999. A tramitação des-

se dispositivo legal, tanto no legislativo, através do referido projeto de lei visa a alte-

rar o parágrafo 4°, art. 26 25, da Lei n. 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, e torna obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas esco-

las de ensinos fundamental e médio de todo o País.  

Tal artigo, a partir da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, passa a ter a se-

guinte redação:  

Art. 26 – A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-
Brasileira.  
§ 1° O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 
estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, res-
gatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinentes à História do Brasil.  
§ 2° Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão mi-
nistrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Licenciatura e História Brasileira. 
Sofre alteração, também, o art. 79, que é acrescido dos art. 79-A e 79-B, 
passando à seguinte redação:  
Art. 79-A.27 (VETADO) 
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como Dia Na-
cional da Consciência Negra (BRASIL, 2003). 

 

A pesquisadora Dornelles (2010), conclui que o debate sobre as relações ét-

nico-raciais não teve por parte dos deputados e senadores a efervescência política 
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esperada, tendo em vista que o país tinha acabado de vivenciar um período anterior 

nas décadas de 90 e 80 momentos de abertura política e redemocratização do país.   

Nas entrevistas realizadas, a autora demonstra que alguns políticos, se mos-

traram preocupados, apenas em não comprometerem as suas imagens públicas. 

Outros apresentaram um discurso de conveniência parlamentar, ou seja, tais depu-

tados demonstram votar favoravelmente em projetos de lei, cujas temáticas desco-

nhecem ou mesmo discordam. Simplesmente por almejar, também votos favoráveis 

que aprovem projetos de sua autoria, numa espécie de troca.  

O último e mais preocupante argumento para a ausência de debates, segun-

do a pesquisadora Dornelles (2010), foi atribuído a pouca relevância que a temática 

trazia, enquanto política para inclusão de conteúdo no projeto pedagógico das esco-

las. O tema foi considerado de baixa importância social, não cabendo, portanto, res-

trições. Com tais declarações, ficou a suspeita sobre o nível de compreensão dos 

deputados e senadores sobre o real sentido e o potencial de uma lei que, alterou a 

LDB e a política educacional brasileira.  

É importante lembrar, que essa política diz respeito à vida de todos os cida-

dãos brasileiros, fossem eles negros ou não. Por isso, mais do que atribuir à escola 

e aos professores mais uma responsabilidade pedagógica, a Lei nº. 10.639/03 con-

vocava os sujeitos das escolas públicas e privadas, fossem eles pais, alunos, profis-

sionais e estudiosos da educação a desencadearem um movimento de reparação 

social, a fim de superar a desigualdade étnico-racial presente na educação escolar 

brasileira nos diferentes níveis de ensino.  

Discutir os limites e desafios da sua implementação é uma forma de contribuir 

para a sua materialização, porque, no Brasil, a efetividade das políticas públicas de-

pende da capacidade da sociedade civil tomar consciência e agir, no sentido da su-

peração dos seus limites.  

 

1.6.2 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

 

Neste capítulo propomos, também, fazer uma breve análise das DCNERER 

(2004), mostrando sua importância para o desenvolvimento de práticas de fortaleci-

mento da identidade de crianças negras e como instrumento de combate as desi-

gualdades e as injustiças sociais, ao propor medidas que repudiem a discriminação 

e o preconceito racial, conforme preconizado no texto da lei: 
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o parecer procura oferecer uma resposta à demanda da população afro des-
cendente, no sentido de implantar políticas de ações afirmativas, isto é de po-
líticas de reparações, e de reconhecimento, e valorização de sua história, cul-
tura e identidade (BRASIL, DCNERER, 2004, p. 10). 

 

Assim, o ensino da História e cultura africana e afro-brasileira não é uma op-

ção das instituições de ensino, uma vez que a Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 

altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática história e cultura Afro-Brasileira, que diz: “Nos estabele-

cimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório 

o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira” (BRASIL, DCNERER, 2004). 

O parecer e a resolução que instituíram as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura 

afro-brasileira e africana foram aprovados pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE) em março de 2004 e homologados pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC), em junho do mesmo ano. A resolução foi resultante do Parecer CNE/CP 

3/2004, que teve como relatora a conselheira Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, 

da Câmara de Educação Superior do CNE. Essas diretrizes visam atender à Lei nº 

10.639/03, que estabeleceu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana nas escolas do país.  

É importante salientar, que tais políticas têm como meta, o direito dos negros 

se reconhecerem na cultura nacional, expressarem visões de mundo próprio, mani-

festarem com autonomia, individual e coletiva seus pensamentos. Contudo, é ne-

cessário sublinhar que tais políticas, trás ainda, como meta o direito dos negros, as-

sim como de todos os cidadãos brasileiros cursarem cada um dos níveis de ensino, 

em escolas devidamente instaladas e equipadas, orientados por professores qualifi-

cados para o ensino, das diferentes áreas, de conhecimento, com formação para 

lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e 

capazes, de conduzir, a reeducação das relações entre diferentes grupos étnico-

raciais (DCNERER, 2004).  

Essas condições materiais das escolas e de formação de professores são in-

dispensáveis para uma educação de qualidade para todos.  Assim, como o é, o re-

conhecimento e valorização da história, cultura e identidade dos descendentes de 

africanos. 
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 Entretanto, na escola pesquisada para este trabalho, percebemos através 

dos diálogos realizados, que os professores ainda não tem uma sólida formação pa-

ra a educação das relações étnico-raciais. Faltam leituras e discussões da DCNE-

RER (2004) e da lei 10.639/03 ações que consideramos indispensáveis para subsi-

diar professores e alunos, na construção de práticas pedagógicas para o fortaleci-

mento da matriz africana.  

Percebemos também, segundo dados da secretaria da escola, que 90% dos 

alunos trazem a informação de cor parda no registro civil, entretanto, o PPP não in-

clui a lei 10.639/03, nem a discussão do reconhecimento e valorização da história, 

cultura e identidade dos descendentes de africanos.  Não se trata, de promovermos 

a "essencialização" dos grupos culturais, ou seja, pensá-los como realidades fixas e 

imutáveis que precedem os processos sociais em que estão inseridos. É importante 

tomar conhecimento da complexidade que envolve o processo de construção da 

identidade negra no Brasil. Processo esse, marcado por uma sociedade que para 

discriminar os negros, utiliza-se tanto da desvalorização da cultura de matriz africana 

como dos aspectos físicos herdados pelos descendentes de africanos (DCNERER, 

2004).  

Assim, tentando compreender esse complexo de conceitos e concepções niti-

damente ideológicas, que envolvem o processo de construção da identidade negra 

em nosso país, destacamos do texto das DCNERER alguns conceitos, e passamos 

agora a analisar por considerá-los indispensáveis ao combate do preconceito. 

 

1.6.3 Termos e conceitos essenciais para o debate sobre relações étnico-raciais 

 

1.6.3.1 Negro 

  

No Brasil ser negro, não se limita aos traços físicos, é antes de tudo, uma es-

colha política. Logo, o é quem assim se define.  Na Escola Zumbi dos Palmares, 

percebemos que o termo negro não está totalmente positivado, muitos alunos e até 

mesmos professores se esquivam de chamar assim tais sujeitos, porque, historica-

mente o termo negro começou a ser usado pelos senhores para designar pejorati-

vamente os escravizados e esse sentido negativo da palavra se estende até hoje.  

Contudo, o Movimento Negro ressignificou esse termo dando-lhe um sentido político 

e positivo. Lembremos os motes muito utilizados no final dos anos 1970 e no decor-
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rer dos anos 1980-1990: Negro é lindo! Negra, cor da raça brasileira! Negro que te 

quero negro! 100% Negro! Não deixe sua cor passar em branco! Esse último utiliza-

do na campanha do censo de 1990 (BRASIL, 2003).  

 

1.6.3.2 Identidade negra  

 

A reflexão sobre identidade negra não pode se dá sem o debate, mas amplo e 

mais complexo que se constroem na vida social, logo, reconhecer-se numa identida-

de supõe, responder afirmativamente a uma interpelação e estabelecer um sentido 

de pertencimento, a um grupo social de referência. 

Nesse processo, nada é simples como vemos essas diferentes identidades 

(gênero, raça, sexo, etc.) podem sugerir, ao mesmo tempo, lealdades singulares, 

divergentes ou até contraditórias, somos desse modo sujeitos de identidades fluídas 

ou movediças, como afirma Hall (1999). A identidade negra, pois, se constrói num 

processo que envolve inúmeras incógnitas, desde as primeiras relações frutos dos 

grupos sociais mais íntimos, nos quais os contatos pessoais se estabelecem cheios 

de sanções e afetividades, onde se organizam um pequeno ensaio sobre a leitura e 

a visão do mundo, até as relações estabelecidas com outros grupos sociais exterio-

res à família (LOURO, 1999). 

Assim, elaborar uma identidade negra positiva, num país que ensina os ne-

gros desde cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo, como compro-

vou a pesquisadora (Souza, 1983), é um desafio constante, assim para efeito desta 

pesquisa defendemos o conceito de identidade negra:  

 
[...] constructo social, histórico, cultural e plural que, implica a elaboração do 
olhar de um grupo étnico/racial sobre si mesmo a partir do olhar do outro.  
[...] tomada de consciência dos grupos ético-racial excluídos da participação 
da sociedade que contribuiu culturalmente e economicamente durante todo 
o processo histórico do Brasil (MUNANGA, 1994, p. 187).  

 

Dessa forma, a responsabilidade da escola é de compreender a formação da 

identidade na sua complexidade, respeitá-la, valorizando seus aportes culturais e 

simbólicos e lidar positivamente com as mesmas.  

 

1.6.3.3 Raça 
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  O conceito de raça que se emprega hoje é carregado de ideologia, e escon-

de algo não proclamado: a relação de poder e de dominação. Ou seja, esse conceito 

é determinado pela estrutura global de sociedade e pelas relações de poder que a 

governam.  

O movimento negro positivou e alguns estudiosos quando usam o termo raça, 

não o fazem alicerçados na ideia de raças superiores e inferiores, usados no séc. 

XIX pelo contrário, o movimento social utiliza porque no Brasil a discriminação racial 

e o racismo se dão não apenas pelos aspectos culturais, mas, principalmente pelos 

aspectos físicos, observáveis na estética corporal, e na epidermização da pele ne-

gra. Infelizmente, vivemos num país, que a cor da pele, contribui para manutenção 

das desigualdades sociais, pois a cor pode ser mais determinante para o seu destino 

social do que seu caráter e sua história.   

Nessa perspectiva de Nilma Bentes (1993), nos ajuda a entender a difícil e 

complexa relação entre raça, racismo, preconceito e discriminação, pois neste país, 

o preconceito está essencialmente nos caracteres físicos. A discriminação cultural 

vem como consequência, os racistas consideram que ser negro é ser feio sujo e 

mal. 

Nesse sentido, a raça passa ser vista como construção social, política e cultu-

ral gerada a partir das tensas relações sociais e de poder, uma vez que aprendemos 

a ver as diferenças, compará-las, classificando os negros, de forma desigual, como 

inferiores e subalternos. A consequência disso é a estratificação e a naturalização 

das diferenças, bem como a transformação dessas em desigualdades sociais tidas 

como normais. 

 

1.6.3.4 Racismo  

 

É um comportamento uma ação resultante da aversão, por vezes do ódio em 

relação à pessoa que possui um pertencimento racial observável pelos traços diacrí-

ticos, tais como cor da pele, tipo de cabelo, etc. Também é tido como um conjunto 

de ideais e imagens referentes aos grupos sociais, que acreditam nas ideologias do 

século XVIII sobre a superioridade e inferioridade das raças. O racismo também ad-

vém do desejo de impor uma verdade ou uma crença particular como única e verda-

deira. 
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O autor Jacques D’Adesky (2002) afirma que o racismo é um comportamento 

social que se apresenta de duas formas interligadas: a individual e a institucional. Na 

forma individual, o racismo pode ser caracterizado por atos discriminatórios, cometi-

dos por uma pessoa contra outra pessoa, no Brasil esse tipo de racismo é sempre 

escamoteado pela mídia. Na forma institucional, ele se apresenta sob a forma de 

isolamento de negros, em determinados bairros, escolas e empregos. Nos livros di-

dáticos, que não retrata o negro de forma positiva, mas estereotipada. Também o 

racismo institucional se manifesta na mídia, (propagandas, publicidades novelas) 

que apresenta o negro sempre de forma estigmatizada.  

 

 

1.6.3.5 Preconceito racial  

 

Esse preconceito é um julgamento negativo e antecipado sobre um grupo ra-

cial. Zilá Bernd (1994) afirma que a pessoa preconceituosa é aquela que se fecha 

em uma determinada visão ou opinião, deixando de observar outros aspectos. É, 

pois, uma posição dogmática, que pode impedir de reavaliarem suas posições. 

Numa pesquisa denominada “Onde você guarda o seu racismo?”, realizada 

pelo projeto Diálogos Contra o racismo, 87% da população reconhece que há racis-

mo no Brasil, mas 96% não se reconhece racista. Mas como pode haver racismo 

sem racista?  Na verdade, isso comprova que no Brasil o racismo e o preconceito 

são operacionalizados justamente pela sua negação. 

Quantas vezes já não ouvimos expressões como esta: no Brasil não há pre-

conceito porque somos todos miscigenados.  Mas, como hipótese, se questionarmos 

a uma família de classe social privilegiada se aceitaria o casamento de um de seus 

membros com uma pessoa negra, a resposta, por certo, seria: não. Essas mesmas 

pessoas quando veem um negro (a) dirigindo um carro de luxo, pensam: “ou é moto-

rista ou o carro é roubado”. 

Assim, observamos que na maioria das vezes, as piadas sobre negro trazem 

no fundo, de forma subjacente a ideia de inferioridade dos negros. Logo, é exata-

mente essa contradição na forma como expressamos sentimentos e julgamentos 

sobre pessoas negras que evidenciam a existência do preconceito racial na socie-

dade. 
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Cabe destacar que o preconceito não é inato. Ele é aprendido socialmente e 

como diz Mandela “se aprendemos a odiar podemos também aprender a amar”. Por-

tanto, é imprescindível discutirmos a superação do preconceito, do racismo e da dis-

criminação racial, pois esses três processos “se realimentam mutuamente, mas dife-

renciam-se entre si”. O racismo como doutrina da supremacia racial, constitui-se 

como fonte principal do preconceito racial (BENTES, 1993, 21). 

 

1.6.3.6 Discriminação racial 

  

A palavra discriminar significa distinguir, diferenciar, discernir, sendo entendi-

da como prática do racismo e a concretização do preconceito, ou seja, enquanto o 

preconceito se manifesta pelos julgamentos e concepções de mundo, a discrimina-

ção está vinculada a adoção de práticas que as efetivam. 

Segundo Maria Aparecida Silva Bento Teixeira (1992), atribuir a discriminação 

ao racismo seria uma forma errada de pensar, pois seria fortalecer o mito da demo-

cracia racial, quando afirma: se não temos preconceito racial no Brasil, aqui não há 

discriminação racial.  

Segundo Luciana Jaccoud e Nathalie Beghin (2002), podemos ainda distinguir 

a discriminação direta e discriminação indireta. A discriminação racial direta seria 

aquela resultante de atos concretos, em que a pessoa discriminada é excluída em 

razão de sua cor. A discriminação indireta é aquela que redunda em uma desigual-

dade que não provém de atos concretos ou manifestações expressas, mas de práti-

cas administrativas, empresariais, ou de políticas públicas, aparentemente neutras, 

porém, acompanhadas de um grande potencial discriminatório. 

 Segundo essas autoras, a discriminação indireta é tão nefasta porque é 

exercida sob o manto de práticas institucionais e alimenta estereótipos sobre os ne-

gros. A discriminação indireta pode ser percebida quando os resultados de determi-

nados indicadores socioeconômicos são sistematicamente desfavoráveis para um 

subgrupo racialmente definidos em face dos resultados médios da população. Um 

exemplo dessa forma de discriminação poderia ser dado pelo pouco sucesso dos 

negros no ensino fundamental, em que pese o alto grau de universalização atingido 

por esse nível de ensino. 
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1.7 História e Cultura Afro-brasileira e africana - as determinações propostas 

pelas Diretrizes. 

 

O texto das DCNERER (2004) apresenta-se como uma decisão política com 

fortes repercussões pedagógicas, inclusive na formação de professores, ampliando 

o foco dos currículos escolares, para a diversidade cultural, racial, social e econômi-

ca, tendo como referência, os seguintes princípios: 

-Consciência política e histórica da diversidade, 

-Fortalecimento de identidades e de direitos; 

-Ações educativas de combate ao racismo e à discriminação 

 

As diretrizes endossam ainda os significados que devem ser atribuídos às 

comemorações cívicas ligadas à luta contra o racismo (13 de maio, Abolição da Es-

cravatura e Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo; 20 de novembro, Dia Naci-

onal da Consciência Negra; 21 de março, Dia Internacional da Luta pela Eliminação 

da Discriminação Racial). Historicizar tais datas comemorativas, confrontando-as 

com documentos de época, apresenta-se como excelente forma de ensinar, de uma 

perspectiva crítica e dinâmica, a história das relações étnico-raciais no Brasil. 

 Nessa perspectiva, segundo Silva (2006), é sabido que aprender-ensinar-

aprender, processo em que mulheres e homens ao longo de suas vidas fazem e re-

fazem seus jeitos de ser, viver, pensar, os envolvem em trocas de significados com 

outras pessoas de diferentes faixas etárias, sexo, grupos sociais e étnico-raciais. 

Assim, a experiência de viver é também mexer nas questões da identidade, de co-

nhecimentos que se situam em contextos de culturas, de choques e trocas entre jei-

tos de ser e viver, de relações de poder.  

Para essa autora, os brasileiros oriundos de diferentes grupos étnico-raciais – 

indígenas, africanos, europeus, asiáticos –, aprendem a situar-se na sociedade, bem 

como o ensinam a outros e outras menos experientes, por meio de práticas sociais 

em que relações étnico-raciais, sociais e pedagógicas nos acolhem, rejeitam ou que-

rem modificar.  

 Segundo Silva (2006), construímos nossas identidades – nacional, étnico-

racial, pessoal –, apreendemos e transmitimos visão de mundo, que se expressa 

nos valores, posturas, atitudes que assumimos, nos princípios que defendemos e 

ações que empreendemos a partir do branqueamento da sociedade. Assim, a nação 
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brasileira se projetou branca, conforme mostram proposições e argumentos de Vi-

anna (1938) que, entre outras coisas, defendia a imigração europeia com o seguinte 

objetivo: 

 
o clareamento da população (que também significa ocidentalização), su-
pondo-se que, num processo histórico de mestiçagem fossem prevalecer as 
características da ‘raça branca. 
 

Fortalecida por políticas dessa natureza, se estabelece no Brasil a branquitu-

de como norma inquestionável, da mesma maneira, que em outras sociedades ten-

tam se universalizar como brancas e, portanto, herdeiras do mundo ocidental euro-

peu. 

Dessa forma Silva, (2006, p 490) no seu texto, afirma que o tema é amplo, 

vasto e permite muitas aproximações. Salienta a referida autora que o processo de 

educar as relações entre pessoas de diferentes grupos étnico-raciais tem início com 

mudanças no modo de se dirigirem uma das outras, a fim de que desde logo se 

rompam com sentimentos de inferioridade e superioridade, se desconsiderem julga-

mentos fundamentados em preconceitos, deixem, de se aceitar posições hierárqui-

cas forjadas em desigualdades raciais e sociais. 

Assim, a autora destaca que no Brasil temos que tratar com igualdade indíge-

nas, negros ou descendentes de europeus e de asiáticos, sem estabelecer relações 

de hierarquias, nas quais alguns grupos se coloquem como superiores a outros. 
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2 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS: CAMINHOS PERCORRIDOS 

 
 
Talvez seja este o sentido mais exato da alfabetização: aprender 
a escrever a sua vida, como autor e como testemunha de sua 
história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. (Frei-
re, 2005, p. 8) 

 

 

2.1 Contexto da Pesquisa  

 

O lócus desta pesquisa foi o município de Una, localizado no estado da Bahia, 

no Brasil. Seu nome significa, em língua tupi, "preto”, numa alusão à coloração do rio 

que banha a cidade. O município foi criado em 2 de agosto de 1890.  

A região era inicialmente habitada pelos índios pataxós. O território integrava 

a sesmaria do Capitão-Mor Dom Rodrigo José de Menezes. Seu desbravamento 

iniciou-se por volta de 1770, por Maria Clementina Henriqueta e familiares, que ali se 

estabeleceram formando a fazenda São José. Com a chegada de colonos alemães 

e poloneses, formou-se a povoação denominada Una, entre as desembocaduras 

dos rios Una e Maruim. Em 1860, criou-se a freguesia com o nome de Santo Antônio 

da Barra do Una. Criou-se o município em 1890. Suspenso em 1923, seu território 

foi anexado a Canavieiras. Em 1924, restaurou-se o município com sede no povoa-

do de Cachoeirinha. Em 1939, elevou-se de vila à cidade, alterando-se o topônimo 

para Una. Os nativos de Una são chamados unenses.  Sua população estimada, em 

2008, era de 25. 287 habitantes. Está situada a cerca de 60 quilômetros de Ilhéus. 

Localiza-se, em Una, a Ilha de Comandatuba, com hotéis de luxo e um aeropor-

to.(Silva,2001 p. 26-27 ) Abaixo fotos do município de Una (Figura 1 e 2), onde está 

localizada a Escola que atribuiremos o pseudônimo de “Escola Municipal Zumbi dos 

Palmares”. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ilh%C3%A9us
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Figura 1: Município de Una – BA                                   Figura 2: Município de Una - BA 

 
 

 

 

 

 

 
 

   
Fonte: Blog Atitude em Una. 2015.     Fonte: Blog Atitude em Una. 2015. 

 

2.2 “Escola Municipal Zumbi dos Palmares” 

 

2.2.1 Histórico Escolar 

 

 A Escola Zumbi dos Palmares, localizada na cidade de Una - BA tem como 

órgão mantenedor a Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação Esporte 

e Cultura. A respectiva escola é de médio porte e funciona nos turnos matutino e ves-

pertino, atendendo a alunos tanto na zona rural como adjacências, num total de 400 

discentes, distribuídos em 12 turmas: da Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fun-

damental I, no turno diurno. 

  Desde sua fundação, a Escola teve 03 diretores, 04 vice-diretores e 07 coor-

denadores pedagógicos.  A referida instituição é uma escola que na sua trajetória 

busca a integração e afetividade na comunidade local, realizando eventos como: reu-

nião de Pais e Mestres, gincanas, comemoração do Dia das Mães, Dia dos Pais, Se-

mana da Criança e Natal.   

A Unidade Escolar, nos últimos dez anos, tem desenvolvido Projetos de Leitu-

ra, de Música, Meio Ambiente, resgate de valores, Relação Escolar, Afetividade, Plu-

ralidade Cultural. Esses projetos têm por objetivo integrar Escola, comunidade, pais, 

mestres e alunos através das suas parcerias. A quantidade de alunos, em média por 

sala de aula, chega a atingir um número de 35 discentes, sendo que, na Pré-Escola é 

o máximo de 30 alunos.  

No tocante à merenda escolar, esta é distribuída nos turnos matutinos e ves-

pertino. O calendário escolar é elaborado pela Secretaria de Educação e adaptado 

às realidades escolares, levando em consideração as atividades gerais da Escola e 
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respeitando a divisão das unidades. Dessa forma, todos estão de uma maneira ou 

de outra, envolvidos em construir o perfil da escola no qual, além do espaço físico, 

cada sujeito envolvido no processo busca desempenhar o seu papel dedicadamente 

enquanto educador (PPP, 2010/14). 

Diagnóstico da Realidade Global 
ESCOLA: ZUMBI DOS PALMARES. 

 

Gestora: Dajuda Cecília Araújo dos Santos 

Vice Gestora: Cristina F. Santos Oliveira 

Cood. Pedagógicos Gomes da Silva 

MODALIDADES DE ENSINO: 

Educação In-

fantil 

Ensino Fundamental de Nove Anos (1º ano ao 5ºano) 

 

Turnos de Funcionamento e Horário: 

 Matutino 

 

Vespertino 

 08h00min às 

12h00min, interca-

lados com 30min de 

recreio. 

13h às 17h, intercalados com 

30min de recreio. 

Salas de Aula: 

 06 (seis)  

Sala de informática: 02 

 
Números de alunos matriculados em 2015: 431 

Números de Recursos Humanos: 

 

Diretor Vice Auxiliar 

secretaria 

Digitador Professor  

 

 Apoio  

 

Segurança Total de 

Funcionários 

 

01 01 01 0 10 08 04 

 

 34 
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ESTATÍSTICA GERAL DO ANO LETIVO DE 2012 
 

ANO MI MAM Nº APR % 

APR 

Nº 

REP 

% 

REP 

Nº 

ABA 

% 

ABA 

Nº 

TRA 

% 

TRA 

MF TOTAL 

2012 371 21 257 66% 31 08% 25 06% 79 20% 288 392 

 

ESTATÍSTICA GERAL DO ANO LETIVO DE 2013 
 

ANO MI MAM Nº APR % APR Nº REP % REP Nº ABA % 

ABA 

Nº 

TRA 

% 

TRA 

MF TOTAL 

2013 276 01 220 79% 43 16% 05 2% 09 3% 277 263 

 

ESTATÍSTICA GERAL DO ANO LETIVO DE 2014 
 

ANO MI MAM Nº APR % 

APR 

Nº 

REP 

% 

REP 

Nº 

ABA 

% 

ABA 

Nº 

TRA 

% 

TRA 

MF TOTAL 

2014 244 01 201 83% 26 11% 07 3% 08 3% 242 228 

 

 

MI -MATRICULA INICIAL  

MAM- MATRICULA PÓS MARÇO 

Nº APR- NÚMERO DE APROVADOS 

Nº REP- NÚMERO DE REPROVADOS 

Nº ABA- NÚMERO DE ABANDONO 

Nº TRA- NÚMERO DE TRANSFERIDOS 

MF-MATRÍCULA FINAL 

 

Percebemos nos dados que de 2012 até 2014 uma significativa parcela de discentes 

simplesmente somem desaparecem das estatísticas, nós sabemos que a queda de 

alunos na matricula tem sido algo que tem acontecido em todo o cenário nacional, 

mas nos preocupa principalmente quando se trata de uma escola de maioria negra. 
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2.2.2 Os educandos  

 

Os discentes que compõem o cenário da escola são oriundos de famílias 

com nível sócio-econômico baixo. (PPP, 2010/2014). 

 

2.2.2.1 Família dos educandos 

 

A maioria das famílias é proveniente das camadas populares e por possuí-

rem um nível sócio-econômicos regular, garantem a esses alunos, apenas alimen-

tação, que muitas vezes não é nutritiva. O modelo dessas famílias segundo o PPP 

da escola possui o estilo mosaico, ou seja, muitos alunos são criados pelos avôs, 

pelos tios, só pelo pai ou pela mãe, um ponto bastante notável a considerar, é que 

o grau de instrução dos responsáveis é de ensino fundamental incompleto, outros 

ainda não são alfabetizados, o que vem impedir o acompanhamento e a orientação 

das atividades escolares dos seus filhos. 

 

2.3 Da comunidade 

 

 

2.3.1 Aspectos sócio-econômicos 

 

Apesar de a comunidade pertencer ao município policultor, tendo como cul-

turas principais, o cacau, mandioca, piaçava e seringal, a comunidade é muito limi-

tada; as crianças não têm variedade de lazer, além de conviver muitas vezes com 

uma dura realidade que marginalizam jovens e adolescentes da comunidade en-

volvidos com as drogas. 

 

2.3.3 Aspectos culturais 

 

As atividades sócio-culturais abertas à comunidade são: igrejas evangélicas, 

um terreiro de candomblé e alguns projetos culturais desenvolvidos na própria es-

cola, o objetivo é trazer a arte e o esporte, não só para a sala de aula, mas fazer 
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com que o aluno, além de ter o contato com a arte, abrace o esporte e se afastem 

da violência.  

 

 

 

 

2.4  Ambiente escolar  

 

A escola possui um espaço físico adequado e comporta a quantidade de 

alunos perfeitamente, é bastante ampla, com salas arejadas e espaçosas, tem um 

espaço propício para o desenvolvimento de atividades recreativas, ainda não existe 

uma quadra específica, não possui uma sala de leitura independente e biblioteca 

para pesquisa escolar. O ambiente escolar está caminhando para se torna mais 

acolhedor, estimulante e afetivo, com o apoio pedagógico e tecnológico. 

 

2.5 Processo pedagógico 

 

A rede municipal de ensino de Uma, que vinha funcionando com o sistema 

de seriação, vem implantando paulatinamente o Ensino Fundamental de nove 

anos. Para atender com segurança essa mudança, foi preciso adequar à nova le-

gislação todos os requisitos necessários, como documentação, imobiliário, currículo 

e até a formação específica para o professor, além dos outros recursos de apoio 

pedagógico, para assegurar a aprendizagem com eficácia e o desenvolvimento do 

aluno em seus múltiplos aspectos.  

É relevante ressaltar que o planejamento de ensino é desenvolvido em reu-

niões de atividades complementares (AC3), horário reservado para estudos plane-

jamento de aulas e reuniões com os coordenadores pedagógicos. Esses encontros 

acontecem quinzenalmente com os professores, com as orientações pedagógicas 

e a direção da escola. A organização do trabalho na instituição acontece em co-

mum acordo entre os atores da comunidade escolar, obedecendo a critérios que 

favorecem o bom desempenho das ações educativas no ambiente interno e exter-

                                            
3 Atividade Complementar prevista no Plano de Cargos e Salários do município de Una (BA) e na 

LDB Lei 9.394/96. 
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no da escola. O coletivo realiza seu planejamento, tanto por nível de abrangência 

(grupos etários, turmas), como por periodicidade (semestral) no caso dos plantões 

pedagógicos, o planejamento das ações também contempla reuniões de funcioná-

rios de apoio e encontros para sistematizar todos os eventos educativos 

(PPP/2010/14). 

 

 A Escola Municipal Escola Zumbi dos Palmares (Figura 3 e 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Escola Zumbi dos Palmares                      Figura 4: Escola Zumbi dos Palmares       
Fonte: Blog Atitude em Una. 2015.                  Fonte: Blog Atitude em Una. 2015.  

 

O Bairro Marcel Ganner onde está inserida a escola (Figura 5 e 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Bairro Marcel Ganner.                 Figura 6: Bairro Marcel Ganner. 
Fonte: Blog Atitude em Una. 2015.     Fonte: Blog Atitude em Una. 2015.  

 

De acordo com o PPP da escola, os alunos que compõem o cenário escolar 

são assistidos por Políticas Públicas como o Programa Bolsa família do governo fe-

deral.  O PPP da escola faz crítica ao modelo de família e ao nível de escolaridade 

dos pais e ao modelo que a escola chama mosaico, ou seja, o fato das famílias fugi-

rem do contorno tradicional é vista pela escola como uma situação limitadora e não 

como possibilidades de reflexão e integração. 
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Assim, além das restrições que são feitas aos pais e à situação econômica, o 

PPP apresenta como fragilidades: a taxa de abandono, 3% ano; a taxa de transfe-

rências 8%, reprovação 11% e o elevado índice de evasão de 11% ao ano, conside-

ramos esses dados muito elevados para uma população de maioria absoluta de cri-

anças negras. 

 

 

2.6 Fundamentos metodológicos: pesquisa-ação existencial  

 

Existem muitas controvérsias sobre a autoria da pesquisa-ação. Algumas 

obras indicam Kurt Lewin (1972) como precursor, quando começou a desenvolver 

dinâmicas de grupos na perspectiva de tentar integrar as minorias, especialmente as 

étnicas, à sociedade nos Estados Unidos da América.   

Kurt Lewin se opunha ao positivismo buscando novas bases para as ciências. 

Barbier (2007) argumenta que: 

 

Costuma-se geralmente sustentar que a pesquisa-ação teve origem com 
Kurt Lewin, psicólogo de origem alemã, naturalizado americano, durante a 
aprovação da Segunda Guerra Mundial. Alguns pensam, entretanto, que 
John Dewey e o Movimento da Escola Nova, após a Primeira Guerra Mun-
dial, constituíram um primeiro tipo de pesquisa-ação pelo ideal democrático, 
pelo pragmatismo e pela insistência no hábito do conhecimento científico 
tanto nos educadores como nos educando (BARBIER, 2007, p.27). 
 

Inicialmente foram quatro as modalidades propostas por Kurt Lewin em rela-

ção ao desenvolvimento da Action-Reserch, a) a diagnóstica, que se pauta em pla-

nos de ação encomendados fazendo diagnóstico e recomendando medidas; b) a 

participativa direcionada para membros da comunidade em perigo; c) empírica, que 

consiste em registrar e acumular dados do cotidiano de um determinado grupo soci-

al; e d) Experimental, que visa acompanhar e controlar técnicas utilizadas em situa-

ções sociais (Barbier, 2007).  

Kurt Lewin morreu prematuramente em 1947, depois da Segunda Guerra, 

mas seus estudos foram retomados por alunos e outros pesquisadores, multiplican-

do-se para diversas áreas sociais. Na esfera industrial, o trabalho se volta para a 

auto-organização, formação de quadros e notadamente para intervir em áreas com 

resistência à mudança. Na área social, a pesquisa-ação objetiva promover a solida-

riedade entre grupos em conflitos. 



76 
 

Atualmente, a pesquisa-ação corresponde a um mosaico de vertentes que fo-

ram construídas ao longo do tempo, sua evolução histórica está fartamente registra-

da, incluindo um dos trabalhos elaborados por René Barbie (2007) intitulado Pesqui-

sa-ação, obra que tomamos por referência no desenvolvimento desta pesquisa.  

A partir dos anos 1970, depois de consolidada, a reflexão sobre a pesquisa-

ação torna-se mais radical em vários países da Europa, nos Estados Unidos e na 

América Latina. Na Alemanha, mais engajada e “emancipatória”; na França, Barbier, 

propõe a teoria da pesquisa-ação institucional; na Suiça há uma “predominância da 

reflexividade coletiva”. Os pesquisadores americanos se situam numa perspectiva 

radical da pesquisa-ação, enquanto que na América Latina a sociologia radical se 

une ao chamado militarismo revolucionário e a educação libertadora de Paulo Freire.  

Nos anos 1980 voltam-se para a pesquisa-ação existencial. Nessa mesma 

década, o pesquisador Jean Dubost (1987): 

 

propõe uma primeira definição da pesquisa-ação: ‘ação deliberada visando 
a uma mudança no mundo real, engajada numa escala restrita, englobada 
por um projeto geral e submetendo-se a certas disciplinas para obter efeito 
de conhecimento ou de sentido’ [...] (BARBIER, 2007, p. 36).  

 
 

A pesquisa-ação é uma modalidade de pesquisa que não permite neutralida-

de e nem distanciamento, ao contrário, visa apontar caminhos que possibilitam o 

diálogo com diferentes sujeitos, de modo crítico, sobre suas raízes culturais e outros 

temas pertinentes. Barbier (2007, p14) argumenta que nesta metodologia “não se 

trabalha sobre os outros, mas sempre com os outros” para resolução de problemas 

coletivos, no qual o pesquisador deve estar implicado, ou seja, comprometido com a 

superação dos limites que impedem o processo de transformação. 

Segundo Desroche (2006), na pesquisa-ação os autores da pesquisa e os 

atores sociais se encontram reciprocamente implicados - autores e atores desenvol-

vem e são responsáveis pela ação que se torna coletiva. Os atores não são objetos 

de observação, de explicações ou interpretação, ao contrário todos são sujeitos atu-

antes introduzidos no projeto em todo o seu desenrolar, desde o entendimento da 

concepção até a avaliação do processo, que não comporta prazos, de maneira dialé-

tica e humanizadora.  

Nesse sentido, não existe um tempo previamente determinado para a finaliza-

ção da pesquisa:  
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o tempo para realização da pesquisa-ação é relativo, depende da natureza 
do problema, das características e do envolvimento do grupo, das propostas 
de intervenção a serem desenvolvidas, do contexto onde o estudo e a ação 
acontecem. A finalização da pesquisa ocorre quando o problema inicial é 
resolvido e não há como prever quando isso vai acontecer somente os par-
ticipantes podem dar por encerrado o trabalho (MIRANDA, 2004, p. 19).  

 

Entretanto, o pesquisador pode fazer um corte temporal na pesquisa para 

atender os objetivos e prazos acadêmicos, sem prejudicar o processo dialógico, mas 

sendo um pesquisador implicado, deverá ainda prosseguir até que o grupo opte pela 

finalização.  

A pesquisa-ação segue o caminho oposto ao da pesquisa clássica, que exige 

a descrição prévia dos resultados, tendo como alicerce apenas o conhecimento cien-

tífico, enquanto o saber dos sujeitos representa apenas dados coletados para a aná-

lise.  Conforme Barbier (2007, p.55) 

 

A pesquisa-ação não tem que formular a priori, hipóteses e preocupações 
teóricas, nem de traduzi-las em conceitos operatórios suscetíveis de serem 
medidos por instrumentos padronizados (questionários, testes). A pesquisa-
ação reconhece que o problema, nasce num contexto preciso, de um grupo 
em crise. O pesquisador não o provoca, mas constata-o, e seu papel con-
siste em ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais 
ligados ao problema, por uma tomada de consciência dos atores do proble-
ma numa ação coletiva. 

      

Mas a pesquisa-ação oferece muitos riscos. Barbier (2007) alerta sobre os 

riscos institucionais, considerando que esta modalidade não é o melhor caminho pa-

ra sucessos imediatos. Os riscos pessoais também devem ser ponderados, “pois a 

pesquisa-ação, na sua intersubjetividade, leva inevitavelmente o pesquisador para 

regiões de si mesmo que ele, sem dúvida, não tinha vontade de explorar” (BARBI-

ER, 2007, p. 33).  Isso equivale dizer que o pesquisador é tão questionado como os 

demais membros do grupo, e que a resolução do problema é de responsabilidade de 

todos os participantes. Todos tem a liberdade de dialogar e escolher caminhos para 

a superação. 

 

2.6.1 A pesquisa-ação e a aproximação com o Existencialismo 

 

A pesquisa-ação existencialista se fundamenta na liberdade. Para (Sartre, 

1960) a única coisa que torna as pessoas iguais é a liberdade.  
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O movimento existencialista surgiu nas primeiras décadas do século XX, 

quando o mundo entrou em crise em razão das consequências da segunda guerra. 

A revolução sexual e o anseio de liberdade dos povos oprimidos diante das contra-

dições sociais impostas fizeram emergir a esperança de um mundo mais livre e mais 

justo.  Nesse contexto, há uma tomada de posição de alguns pensadores frente ao 

cientificismo que se desenvolvia na época. Na ocasião, a aplicabilidade dos proce-

dimentos científicos utilizados nas ciências naturais reduzia os sujeitos à mesma 

condição de outros seres vivos, como animais e plantas.  A oposição rediscute as 

relações que o ser humano estabelece com o mundo, e as interpretações da ciência 

positivista sobre os fenômenos sociais.  

O nome mais conhecido da corrente existencialista é o do filósofo e escritor 

francês Jean-Paul Sartre (1905-1980). Através do existencialismo de Sartre, fica de-

finitivamente superada a metafísica tradicional.  Para Sartre, a existência precede a 

essência, isto é, primeiro o ser humano precisa existir para depois constituir a sua 

essência. Os sujeitos constroem sua realidade, sendo, portanto, livres para criar 

seus próprios valores. Liberdade, aqui, representa possibilidade de escolha e por 

intermédio de suas escolhas, o indivíduo constrói a si mesmo e torna-se responsável 

pelo que faz.   

A liberdade para Sartre é um dos valores fundamentais da condição huma-

na, condição que se configura como um conjunto de limites que delineiam a sua 

situação no universo.  Nessa perspectiva sartreana, caso o ser humano fosse um 

ser pleno (acabado) e com essência definida, não poderia ter nem consciência e 

nem liberdade, visto que sem a expressão daquilo que o próprio Sartre chama de 

“vazio de ser”, sua consciência já estaria pronta e fechada, sendo, portanto, im-

possível a manifestação da liberdade, pois estaria preso à realidade estática do 

ser em si.  Sartre, no entanto, alerta que tal liberdade só possui significado se es-

tiver ligada a vida coletiva e a fatos concretos, pois, existir é estar no mundo. E 

somente através da ação torna-se possível modificar a realidade.  

 

Antes de surgir como consciência explícita, ‘antes de explodir em pala-
vras e de se referir a fins objetivos’, o movimento amadurece na coexis-
tência com os outros. A crítica feita às interpretações tradicionais está, 
portanto, no fato de que elas desconsideram o projeto existencial. A li-
berdade só se realiza se somos capazes de assumir nossa situação na-
tural e social (ARANHA; MARTINS, 2003, p. 322).  
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Assim, compreende-se que o exercício da liberdade em situações concre-

tas move o ser humano, gera a incerteza, leva à produção de sentidos, impulsio-

na a superação de certos limites e atribui sentido à sua existência. É a liberdade 

humana, enfim, que leva todo indivíduo a ter de definir o que pretende ser como 

pessoa, a avaliar o impacto de suas escolhas e ser responsável por elas.   

Como já anunciamos, nossa opção metodológica é a pesquisa-ação existen-

cial, que tem suas bases fincadas no existencialismo defendido por Sartre, em opo-

sição à tese referenciada por Platão e outros filósofos que acreditavam na predesti-

nação sendo, portanto, a humanidade o resultado de uma idealização superior, da 

qual ela não podia fugir, ao menos, que estivesse disposta a correr o risco de distor-

cer o seu destino e terminar infeliz.   

Para os essencialistas, o caminho da verdade é previamente traçado, de mo-

do, que as forças espirituais e/ou ocultas influenciam determinantemente nossa exis-

tência. Na perspectiva essencialista, as escolhas são restritas, já que as decisões do 

ser estão fora do alcance humano. Assim, não há o que fazer para diminuir a desi-

gualdade já que uns nascem “naturalmente” para comandar e outros para obedecer 

e servir os mais fortes. Só resta aos desfavorecidos se curvarem à essência daque-

les que nasceram predestinados para o bem.  

A pesquisa-ação existencial coloca em questão as situações consideradas 

historicamente determinadas, oferecendo ao grupo a oportunidade de dialogar e re-

fletir sobre o seu lugar no mundo, porém, fora do campo das determinações.  

 Barbier (2007, p 70) afirma que, na pesquisa-ação existencial o pesquisador 

deve estar envolvido coletivamente: “Não há pesquisa-ação sem participação coleti-

va”. Para compreender as tramas das relações e do conhecimento é necessário es-

tar junto, obrigatoriamente imbricado.  

A pesquisa-ação existencial se preocupa com as mudanças sociais; o pesqui-

sador exerce o papel de intermediação no processo de construção do conhecimento. 

Produzir as condições para a análise ajuda a desvelar as situações opressoras, or-

ganiza temas de debates, sugere ações e se responsabiliza pelo registro com o 

acompanhamento dos demais. 

Na perspectiva de Barbier (2007), essa postura pressupõe compreender o in-

divíduo no seu processo de existência e aprendizagem. Dessa forma, o pesquisador 

deve esforçar-se para não rotular o indivíduo segundo seus papéis e posições soci-

ais, mas reconhecê-lo como em seu ser complexo, livre e criativo. Ao ouvi-lo, con-
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forme propõe a escuta sensível, o pesquisador deve suspender, momentaneamente, 

suas posições filosóficas e valores. 

   

2.6.2 Concepções freireanas 

 

Assim, por advogar a liberdade do ser humano, tanto a pesquisa-ação exis-

tencial quanto as concepções freireanas se fundem neste texto para exprimir nossa 

tese de que o fortalecimento da identidade da criança negra está diretamente relaci-

onado ao “ser mais”’, ou seja, é a possibilidade que se apresenta ao homem concre-

to de deixar de ser coisa, para se humanizar. Essa possibilidade é fundamental na 

experiência humanística de Freire. O compromisso radical com o homem concreto 

não pode ser passivo: ele é práxis, inserção na realidade e conhecimento científico 

desta realidade. 

Portanto, foi com essa intenção de construir, junto com trabalhadores e traba-

lhadoras do campo e da cidade, um mundo diferente e mais justo, que fez com que 

Paulo Freire (2005) vivesse intensamente as experiências de injustiça de seu tempo. 

Movido por esse desejo de transformação, Freire, na sua práxis político-pedagógica, 

se opõe ao paradigma de educação que visa domesticar as consciências no intuito 

de adaptá-las ao mundo. Segundo Paulo Freire, uma concepção que reconhece os 

sujeitos como meros objetos, nega-lhes a liberdade de escolha no processo de 

transformação da realidade, reforçando, assim, a cultura do silêncio que tem sido 

historicamente imposta às camadas populares. 

Contrapondo-se a essa concepção de conservadorismo social, Freire reafirma 

a natureza política da educação. Para ele, o aprendizado pressupõe a compreensão 

do significado da palavra, que requer que essa nasça do contexto existencial dos 

sujeitos. Nessa perspectiva, o diálogo se impõe como práxis que possibilita a refle-

xão sobre as situações de opressão, abrindo caminho para a superação das desi-

gualdades.  

Paulo Freire se apoiou nas ideias de Heidegger, Sartre e outros filósofos exis-

tencialistas que acreditava fielmente na potencialidade humana. O comum entre eles 

era o fato de admitirem que a existência precede a essência. Existem muitos víncu-

los entre os pressupostos de Paulo Freire e os elaborados por Barbier (2007). Como 

existencialistas, ambos utilizam o diálogo e a ação-reflexão-ação. 
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O verdadeiro diálogo não pode existir se os que dialogam não se compro-
metem com o pensamento crítico; pensamento que, não aceitando a dico-
tomia mundo – homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidarie-
dade; pensamento que percebe a realidade como um processo de evolu-
ção, de transformação, e não como uma entidade estática; pensamento que 
não se separa da ação, mas que se submerge, sem cessar, na temporali-
dade, sem medo dos riscos. (FREIRE, 2001, p. 84) 

 

Acreditamos que o diálogo é o caminho para o debate sobre as relações raci-

ais no Brasil, e pode ser uma das possibilidades do desvelar das opressões étnico-

raciais vigentes na estrutura das escolas. Na obra Pedagogia do Oprimido, Freire 

constrói categorias que correspondem ao processo de superação das situações-

limites impostas pelos chamados opressores. 

 

As situações-limite implicam na existência de pessoas que são servidas direta 
ou indiretamente por estas situações, e outras para as quais elas possuem 
um caráter negativo e domesticado. Quando estas últimas percebem tais si-
tuações como a fronteira entre ser e ser mais humano, melhor que a fronteira 
entre ser e não ser, começam a atuar de maneira mais e mais crítica para al-
cançar o “possível não experimentado” contido nesta percepção. Por outra 
parte, aqueles que são servidos pela situação-limite atual vêem o possível 
não experimentado como uma situação-limite ameaçadora, que deve ser im-
pedida de realizar-se, e atuam para manter o “status quo”. Conseqüentemen-
te, as ações libertadoras, num certo meio histórico, devem corresponder não 
somente aos temas geradores como ao modo de se perceber estes temas. 
Esta exigência implica em outra: a procura de temáticas significativas (FREI-
RE, 2005, p. 109). 

 

Muitos partidários da pesquisa-ação existencial têm se fundamentado nas 

perspectivas teóricas de Paulo Freire, utilizando a problematização e outras catego-

rias como situações-limites, atos-limites, inédito-viáveis e superação para dialogar 

com os sujeitos. Nesta pesquisa, como já anunciamos, seguimos a vertente da pes-

quisa-ação proposta por Barbier (2007) acrescentando os fundamentos teóricos e 

metodológicos proposto por Paulo Freire no livro Pedagogia do Oprimido. 

Entendemos então que a junção das concepções de Freire e das abordagens 

de Barbier na pesquisa-ação existencial, 

 

pode favorecer bastante a escuta das minorias em situação problemática, a 
afetividade, o entendimento da complexidade humana, admitida, o tempo de 
maturação, e o instante da descoberta, os domínios da intuição, da criação, 
e da improvisação, sensibilidade e empatia caracterizando como um modelo 
aberto de pesquisa-ação feita por, para, sobre e – sobretudo – com os ato-
res, educacional, sem excluir o rigor metodológico” (BARBIER, 2007, p. 73). 
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Em relação à pesquisa-ação, Barbier (2007) trata como uma forma de pesqui-

sa praxiológica, ou seja, ela se destina a investigar as causas produtoras e as leis 

que direcionam o ser humano e suas ações, pois, acredita que todo comportamento 

humano é propositado, tem uma intenção. Assim, na pesquisa-ação o pesquisador 

se torna um mediador, que junto com o grupo desvelarão os interesses, as motiva-

ções, na verdade, o que sustenta, o que está por trás das situações-limite. 

 Nesse processo, os membros do grupo se tornam íntimos colaboradores, 

pois na pesquisa-ação todos são sujeitos ativos que buscam as mudanças de atitu-

des, concepções em função de um projeto alvo maior. Foi assim, partindo dessa 

perspectiva, que demos o primeiro passo, iniciando o processo de construção dos 

diálogos com a contratualização, conforme propõe Barbier (2007).  

A contratualização pode ser dividida em duas etapas: o contrato fechado, que 

são os acordos, assinaturas de documentos identificando as responsabilidades dos 

participantes, definição de cronograma, etc. E outra etapa mais aberta, que só se 

efetiva após as negociações e o acordo dos sujeitos sobre as diferentes fases do 

trabalho, que chamamos de acordo noética quando os mesmos se tornam co-

autores. Dentro desse entendimento, apresentamos o que o autor denomina de ob-

jeto abordado; que compreende a questão de pesquisa, seus objetivos e a metodo-

logia de pesquisa-ação.  

A metodologia da pesquisa-ação começa com a observação participante e a 

escuta sensível, que trata de uma suprema atenção, é a hiper observação. O pes-

quisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário, e cognitivo do outro, para 

compreender, do interior, as atitudes e os comportamentos, sentir com o outro, pe-

netrar a alma, ser coerente, não criar rótulos sociais (Barbier, 2007). 

Assim, a escuta sensível se torna multirreferencial, pois é uma abordagem ca-

racterizada, sobretudo, pelo entendimento não particularizado, mas pela pluralidade 

na análise do fenômeno. Portanto, a escuta sensível não é projeção das nossas an-

gústias, não vamos interpretar o que os sujeitos estão pronunciando, é necessário 

mais que isso, precisam-se                                                                                                                                  

compreender suas falas na complexidade que envolve o seu ser, utilizando para isso 

os cincos sentidos.  

Dessa forma, ao usar os cinco sentidos, promovemos o que Barbier (2007) 

chama de “presença meditativa”, quando nos colocamos para o outro, tentando 

compreendê-lo, ouvindo com toda atenção, de forma suprema, configurando numa 
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hiper observação do cotidiano e das ações.  É nesse espiral, de ação-reflexão-ação 

refletida, observação e avaliação que emergem as situações-limites no contexto da 

pesquisa. 

Abaixo a espiral ação-reflexão-ação das fases do ciclo básico da investiga-

ção- ação que serve para ilustrar o processo de uma pesquisa-ação existencial. 

  

  

Fonte: (TRIPP, 2005) 

 

Foi dentro desse ciclo básico de investigação, utilizando a escuta-sensível, 

observação e análise, que fomos transformando o objeto abordado em objeto co-

construído. Vale ressaltar que o objeto abordado é o projeto que levamos para ser 

analisado pelo grupo e depois aceito, já o objeto co-construído é o resultado das su-

gestões coletivas, elaborado pelo grupo sujeito.  

O processo foi permeado por muitas contradições. Até chegarmos à contratu-

alização, vencemos muitos problemas estruturais e conjunturais, por exemplo, o pro-

jeto foi apresentado à escola em novembro, próximo do final do ano, período em que 

os professores estavam sobrecarregados de atividades e compromissos anterior-

mente assumidos e mesmo assim, aceitaram participar da pesquisa, uma vez que 

conforme depoimento da coordenadora, era uma necessidade da escola oferecer 

formação sobre a Lei 10.639/03, para atender ao Plano de Desenvolvimento Escolar 

Interativo - PDE-I. 
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Até esse momento, pensávamos transcorrer tudo bem. Assim aproveitamos 

para iniciar o nosso projeto. Contudo, o modelo de pesquisa-ação parecia não ter 

sido bem entendido inicialmente pelos professores e coordenadores que queriam 

“receita pronta” de atividades para trabalhar talvez na perspectiva da cultura afro-

brasileira apenas conteúdos que contemplassem ações para o PDE-Interativo4, en-

tretanto demos continuidade ao nosso trabalho.  

 A pesquisa transcorreu bem, apesar das dificuldades, até o final de dezem-

bro, quando houve o recesso. Na volta às aulas, em 2015, o clima já era outro, com 

muita tensão, pois fatores externos, como mobilizações e greves marcaram o cená-

rio de luta em prol do repasse do piso salarial junto à categoria. Além disso, no chão 

da escola, tensões entre professores e a gestão também sinalizavam insatisfação, o 

que dificultava a retomada da pesquisa. Outra variável que dificultou a situação foi a 

normatização em relação ao AC - Atividade Complementar5, pois o tempo que foi 

combinado para as Rodas de Conversas era justamente no AC, mas devido à nova 

normativa da secretaria de educação, os professores não poderiam mais utilizar ho-

rários dos alunos, que era sexta-feira a tarde para esse fim. Março e abril foram de-

cisivos para definir como se daria, então, o AC.  

Em maio, a Secretaria disponibilizou uma equipe que substituirá o professor 

por um dia, para que o mesmo realize suas atividades complementares em casa. Foi 

um avanço fundamental, um ganho na questão do tempo do professor, no entanto, é 

um tempo de ajustamento, ainda falta muito a caminhar, pois no entendimento da 

gestão, o AC seria também um tempo para reflexões e estudos, mas na concepção 

do professor esse tempo é considerado como um dia de “folga” que eles utilizam 

também para planejar suas atividades. 

Em negociação com a direção da escola, solicitamos que realizássemos a 

Roda de Conversa, na última sexta-feira, antes da implementação dessa normativa. 

Depois de muita insistência conseguimos agendar com professores a IV Roda de 

                                            
4 O PDDE Interativo é a ferramenta de planejamento da gestão escolar disponível para todas as esco-
las públicas. Ele foi desenvolvido pelo Ministério da Educação em parceria com as secretarias esta-
duais e municipais e sua principal característica é a natureza autoinstrucional e interativa de cada 
tela. Ou seja, além das escolas e secretarias não precisarem mais realizar formações presenciais 
para conhecer a metodologia e utilizar o sistema, este interage permanentemente com o usuário, 
estimulando a reflexão sobre os temas abordados. As mudanças tiveram como principal objetivo faci-
litar o acesso e a navegação da equipe escolar e de todas as pessoas interessadas em conhecer a 
ferramenta. O sistema tem a característica de ser auto-instrutivo e interativo. (Fonte: mec.governo. 
federal). 
5 Lei nº 9394/96 VIII - ATIVIDADE COMPLEMENTAR: Tempo reservado ao professor em exercício de 

docência para estudos, avaliação e planejamento, realizado, preferencialmente, de forma coletiva. 
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diálogo, marcada para as 10h da manhã, realizada com a presença da minha orien-

tadora Drª Rachel de Oliveira, momento esse que será descrito melhor na análise 

dos dados. 

Percebemos assim, como questões internas e externas afetam e podem até 

comprometer o clima escolar e o processo ensino-aprendizagem. Nesse caso, a 

pesquisa também foi afetada, pois ficamos quase dois meses nesse impasse. Des-

taco ainda, os problemas políticos, notadamente no que se refere ao pagamento do 

piso salarial, ocasionando, “parada de advertências”, sem falar de interrupções em 

decorrência de doenças que acometem os professores, gestores e influenciam o 

cotidiano escolar. 

Nesse cenário de conflitos na escola, tivemos que dialogar bastante com pro-

fessores, direção e funcionários. O diálogo essencialmente se reflete na palavra au-

têntica, que é a pronúncia do mundo, através da relação entre ação e reflexão. Para 

Paulo Freire, portanto, toda palavra dita deve consequentemente ser transformada 

em ação, pois só assim é possível transformação, sem isso, a palavra se torna oca, 

alienante e alienada. Qualquer dicotomia entre ação e reflexão gera formas inautên-

ticas de existir, gerando, por sua vez, formas inautênticas de pensar. 

O conteúdo desses diálogos são os conflitos existenciais, sociais, políticos e 

culturais do mundo, que só através da problematização da reflexão e ação dos ho-

mens é possível “pronunciar” o mundo, e enxergam as forças opressoras que os 

aprisionam, justamente o ponto inicial para a transformação da realidade. Assim, por 

meio dessa problematização professores e alunos podem chegar ou desvelar as si-

tuações-limites, ou seja, barreiras e obstáculos, freios ou limites o “percebido desta-

cado”, daí segundo o autor, nesse processo dialógico rumo a transformações, en-

contra-se o “ato limite” que são respostas transformadoras para as situações limites, 

imerso nesse contexto encontra-se a codificação e a decodificação, ou seja, a situa-

ção real e a análise.  

Por fim, para que haja diálogo é necessária a seguinte condição: amor pela 

vida, pelo mundo, pelos homens. O amor que pode ser entendido como a minha for-

te resistência à vontade de dominação.  É respeitar a liberdade do outro. A segunda 

condição, a fé nos homens, fé criadora no seu poder, fazer e refazer de criar e recri-

ar. A terceira condição, a humildade. Porque a pronúncia do mundo não pode ser 

ato arrogante superior, em que me sinto dono da verdade e do saber. Segundo Frei-

re, essa humildade advém da sua consciência de incompletude. Sendo assim, o diá-
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logo está fundamentado no amor, na fé no homem, na humildade, que gera confian-

ça, que torna o homem companheiro na denúncia e pronúncia do mundo. 

 É a partir desses conceitos e concepções que analisaremos nossos dados de 

pesquisa no capitulo seguinte, porém, antes defino melhor cada uma dessas con-

cepções.  

 

2. 6. 3 Concepções Freirianas: delimitação das categorias 

 

A primeira categoria, “situações-limites”, se apresenta nesta pesquisa como 

as próprias contradições inerentes ao modo de produção capitalista, onde as rela-

ções sociais da pessoa estão inseridas, ou seja, são barreiras que o ser humano 

encontra em sua caminhada, diante das quais pode assumir várias atitudes, como 

submeter-se a elas, ou então, vê-las como obstáculos, que devem ser vencidos.  

Diante dessas barreiras, pode unir a esperança com a prática e agir para que a situ-

ação se modifique, ou simplesmente se deixar levar pela desesperança, conforme 

Vasconcelos (2011).  

Para enfrentar as situações-limites são necessários os chamados “atos limi-

tes”, isto é, respostas transformadoras, dadas pelos indivíduos, frente a situações 

limites, é o agir provocado por tais situações, que são historicamente apresentadas 

ao ser humano e que ele decide enfrentar. Atos limites é, dessa forma, um termo 

usado por Paulo Freire para designar as atitudes assumidas, a fim de se romper 

com as situações-limites. Esses atos limites são necessários para se atingir o “inédi-

to viável”, ou seja, algo novo, tantas vezes sonhado e que através da práxis pode se 

tornar realidade (VASCONCELOS, 2011).  

A terceira categoria, o “inédito-viável”, é a crença no sonho possível e na uto-

pia que virá desde que aqueles que fazem a história assim o queira. É a última ins-

tância que o sonho utópico sabe que existe, mas que só se alcança, pela práxis li-

bertadora, remetendo-nos às categorias freireanas, tais como esperança, utopia e 

sonhos possíveis, diz respeito à práxis que é a ação-reflexão-ação sobre o mundo. 

Nas situações-limites, mas além das quais se acha o “inédito viável” às vezes per-

ceptível, às vezes não, se encontram razões, de ser para ambas, as posições: a es-

perança e a desesperança (FREIRE, 2005, p.138). 
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A quarta categoria, “superação”, é alcançar o grau de conscientização de si-

tuações-limites e de si próprio, principalmente que nos permita “livrar”, “vencer”, “re-

mover” tudo que nos impede o êxito, o exercício da liberdade e da autonomia.   

 

Assim, Alves (2005), ressalta também, que a superação das situações-limite é 

possível quando ocorre um trabalho coletivo em que os pares se engajam na luta 

por um mesmo propósito, a fim de alcançar um sonho (antes meramente utópico) e 

que passa a ser viável.  Esse trabalho denuncia a necessidade de implantação de 

projetos políticos emancipatórios, que garantam ao educador e ao educando, direito 

de aprender e de denunciar a realidade educacional opressora.   

Assim, diagnosticadas e identificadas as situações-limites, buscaremos o 

“inédito-viável” como condição às superações necessárias para permitir o desvela-

mento das situações de opressão e desumanização que irromperão no “Ser mais”, 

segundo Freire (2005). É a prática da valorização do indivíduo como homem. É a 

procura pela liberdade, que é uma conquista e não uma doação, exigindo sempre 

uma busca permanente, que existe no ato responsável de quem o faz. É viver a 

busca incessante do aprimoramento individual, necessário ao convívio coletivo. 

A quinta categoria, “Ser mais”, significa ter consciência de que a criatura hu-

mana é um ser inconcluso e consciente da própria inconclusão entender que o “ser 

mais” é uma vocação natural dos seres humanos diante de uma sociedade profun-

damente desigual, em que a miséria de muitos alimenta a riqueza de poucos.  

Por tudo isso, o “ser mais” deve fazer parte da nossa prática pedagógica, 

comprometida com o processo de transformação da realidade, ou seja, o “ser mais” 

está relacionado ao nosso engajamento na luta contra a educação reprodutivista 

deste status quo.  

Significa que precisamos ir contra a desumanização, que necessariamente 

perpassa o rompimento com o intelectualismo alienante causador de uma percepção 

ingênua da realidade. Informamos também que muitas outras categorias poderiam 

ser elencadas da “Pedagogia do Oprimido”: invasão cultural, codificação, descodifi-

cação, “ser mais”; entretanto, para efeito dessa pesquisa foi necessário elegermos 

apenas essas quatro categorias de análise tendo em vista o pouco tempo para reali-

zação de uma pesquisa-ação-existencial, nesse contexto, acreditamos ser possível 

apenas, levantar as situações limites, propor atos-limites que possam levar ao inédi-

to-viável, e superações dessas situações-limites que emergem dos diálogos.    
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Nesse sentido, nosso trabalho como pesquisadora torna-se autêntico, na me-

dida em que se abre ao diálogo, refletindo e problematizando nossa realidade, bus-

cando, combater a invasão cultural própria da ação antidiálogica e que representa o 

extermínio sistemático ou assistemático de quem é invadido, naquilo que tem de 

mais próprio e seu: a sua forma de ver o mundo e como concebê-lo.  

Por invasão cultural entende-se a imposição de outros valores, crenças e 

ideias que não se relacionam com quem os recebem assinalando uma agressão, 

lenta e gradual que triunfa, deixando o invadido subjugado e sem condições de rea-

gir por julgar assumido e seu aquilo que outrora lhe fora imposto. 

O opressor tem a intenção constante de impor ao oprimido a sua visão de 

mundo e sua cultura. Essa imposição, além de procurar, sufocar a cultura do oprimi-

do, pretende fazer com que ela permaneça inerte, aceitando e aderindo a cultura 

opressora. Por fim, tornando-se incapaz de exteriorizar sua própria visão da realida-

de ou de reagir às colocações constantemente feitas pelo opressor. O resultado dis-

so é justamente o pretendido pelo opressor, a manutenção do “status quo”. 

Assim, toda invasão cultural sugere, obviamente, um sujeito que invade. Seu 

espaço histórico-cultural que lhe dá sua visão de mundo. É o lugar de onde esse 

sujeito parte, para penetrar outro espaço histórico-cultural superpondo aos indiví-

duos seu sistema de valores. Assim, o invasor reduz os homens dos espaços inva-

didos a meros objetivos de sua ação (FREIRE, 2005).  

Muitas concepções são apresentadas por Freire, mas para efeito desta análi-

se, nos interessam as seguintes categorias: situações-limites, atos-limites, inédito-

viáveis e superação, etapas que consideramos importante para a formação do “ser 

mais”. 

 

 

3. ANÁLISE DE DADOS DE PESQUISA-AÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL 

ZUMBI DOS PALMARES 

 

3.1 Análise dos dados 

 

Os sujeitos desta pesquisa são 16 alunos do Ensino Fundamental da faixa 

etária de 08 a 10 anos, professores e funcionários do corpo técnico-administrativo, 

incluindo direção e coordenação pedagógica, por entender que são esses sujeitos 
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que de forma integrada movem todos os processos formativos dentro das institui-

ções de ensino. 

 Dialogamos sobre a construção da identidade da criança negra no espaço 

escolar. Para tanto, buscamos apoio na metodologia de pesquisa-ação existencial. 

Consideramos que este foi um processo de formação, pois tivemos que estudar o 

método a ser desenvolvido, para depois dialogarmos com os sujeitos da pesquisa. 

Por ser dialógico mais do que outros métodos de pesquisa, a pesquisa-ação 

pode parecer menos precisa e menos objetiva. No entanto, a discussão e a partici-

pação dos pesquisadores e dos colaboradores em diversas estruturas coletivas, no 

nosso caso (rodas de diálogo), não são em si próprias, nocivas à objetividade (THI-

OLLENT, 2008).  

Pelo contrário, para Barbier (2007), uma das maneiras de assegurar o rigor 

científico na pesquisa-ação permeia a coerência lógica, empírica e política das inter-

pretações propostas nos diferentes momentos. Assim, salientando-se a sua flexibili-

dade intrínseca, a formulação do método deve ser o mais transparente possível.  

Entretanto, é justo salientar que a pesquisa-ação não pertence ao pesquisa-

dor, e por esse motivo não depende apenas da sua vontade de gerar resultados 

imediatos e eficientes. O tempo de realização, em nosso caso, foi muito curto, prin-

cipalmente por que em boa parte dele estávamos divididos, tínhamos que dar conta 

das atividades do curso, digo as disciplinas, e outra parte nos dedicávamos a pes-

quisa-ação. O tempo foi um grande desafio, considerando também que tivemos que 

respeitar os calendários da escola e o tempo de amadurecimento e envolvimento 

dos sujeitos. 

Logo, a criação de espaços democráticos em si requereu tempo e disponibili-

dade de ambas as partes. A investigação realizada na escola Zumbi dos Palmares 

(nome fictício) deixa explícita essa realidade. A organização pedagógica, os proces-

sos externos e internos são determinantes para o desenvolvimento de uma pesqui-

sa-ação existencial. Conforme salientamos anteriormente, a pesquisa teve início em 

novembro, estávamos caminhando para o final do ano letivo e os professores já es-

tavam com bastante atividades. 

 Iniciamos as roda no tempo disponibilizado pela escola, o sábado letivo, é um 

período depois da aula, de 16h:30 até às 19h:00, é um pouco cansativo. Depois, já 

no final, realizamos na sexta-feira, no período das 10h:00 às 12h:00, tempo que exi-
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gia resistência dos professores no que se refere atenção e exige de mim dinamici-

dade na problematização e na mediação das conversas. 

As análises que seguem serão sustentadas pelas concepções e categorias 

freireanas, conforme quadro abaixo: 

 

Situações-limites          atos-limites           inédito-viável           superação 

Fonte: (FREIRE, 2005). 

 

Os fatos que ocorreram durante a problematização, feita por meio do diálogo, 

exigiram um criterioso processo de análise e de descrição, sendo realizadas grava-

ções de áudio-vídeo, para facilitar, dessa forma, apreender e interpretar os fenôme-

nos, que mascaram e/ou desvelam os processos de dominação, presentes nas fa-

las, no olhar, no silêncio e em outros gestos. 

Apresentaremos a seguir os quadros das concepções freireanas, nos quais 

destacamos nos diálogos, fragmentos que indicam a presença de: situações-limites, 

atos limites, inédito-viável e/ou superação, categorias que foram previamente seleci-

onadas na obra Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, e que iremos agora anali-

sar na perspectiva dos pertencimentos étnicos, bem como, das DCNERER (2004) e 

do binômio branquitude/branqueamento, categorias que fazem parte da minha fun-

damentação teórica. 

No quadro abaixo apresentamos os resultados encontrados na primeira roda 

de diálogos. 

 
 
Quadro 1- 1ª Roda de diálogo - apresentação do projeto 
Problematização: Objetivos e significados do projeto.                        
Período: Novembro/2014 

Categorias/ 
Diálogos 

Situações limites Atos-limites Inédito-Viável Superação 

1º diálogo Pessoas tentam pos-
tergar o projeto con-
siderando a falta de 
tempo, mesmo 
quando reconhece a 
importância. 

Pesquisadora explica 
que os diálogos e ati-
vidades serão desen-
volvidas no chão da 
escola para que os 
professores possam 
dar conta aqui mesmo, 
no máximo 50min a 
1hora. 

Professora con-
corda com o de-
senvolvimento do 
projeto 
“eu acho que está 
ótimo realmente é 
uma coisa neces-
sária e que é“ 

Professores con-
cordam que é fun-
damental o pro-
cesso de formação 
antes do trabalho 
com aluno. 
Temos que primei-
ro nos aprofundar 
para poder traba-
lhar os alunos, e 
realmente é algo 
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fundamental. 

2º diálogo 
 

Rejeição à pesquisa-
ação em detrimento 
da pesquisa clássica. 

Rediscussão sobre os 
objetivos da pesquisa-
ação e sua contribui-
ção. 

 

Aceitação da 
pesquisa e agen-
damento do pró-
ximo encontro 

Promoção de IV 
encontros, com 
diálogos. 

3º diálogo Não inclusão da Lei 
10.639.03 no PPP 

Apresentação e refle-
xão sobre os objetivos 
e a obrigatoriedade da 
Lei. 

Solicitaram dis-
cussão e refle-
xões sobre as 
relações étnico-
raciais 

 

4º diálogo Insistir que o projeto 
fosse desenvolvido 
na semana do 20 de 
novembro. 

Insistência da pesqui-
sadora em afirmar que 
a escola precisa aco-
lher as diferenças étni-
cas.  

Agendamento e 
aceite com reali-
zação de encon-
tros com as cri-
anças para dialo-
gar sobre o proje-
to. 

 

5º diálogo Rejeitar inicialmente 
a pesquisa-ação a 
reflexão sobre o as-
sunto em troca de 
modelos de ativida-
des 

Apresentação e refle-
xão a escola precisa 
promover diálogos 
sobre pertencimentos 
étnicos, história e cul-
tura dos negros. 

Realização de 
diálogos estabe-
lecidos através 
de encontros nas 
rodas de conver-
sas. 

 

6º. Diálogo Justificativa da coor-
denadora que faz 
sua parte ao apre-
sentar para a profes-
sora materiais da 
literatura negra. 

Confrontação da pes-
quisadora de que a 
proposta não é trazer 
material, mas construir 
juntos o conhecimento 
discutindo e conver-
sando sobre pertenci-
mentos étnicos.  

Afirmação do 
professor que nos 
livros de Literatu-
ra, Geografia e 
outras disciplinas 
todo o conteúdo é 
baseado numa 
visão elitista, eu-
rocêntrica voltado 
para a classe 
dominante, então 
combater isso, 
não é fácil, até 
por questão de 
material. 

Você tem que ir 
buscando, é impor-
tante, é bom, per-
cebo que será um 
desafio muito 
grande.  
(depoimento pro-
fessor) 

7º diálogo Dificuldade para 
agendar os dias de 
pesquisa justificando 
a sobrecarga no ca-
lendário da escola. 

A pesquisadora flexibi-
liza a elaboração do 
projeto para garanti-lo 
nos momentos de AC 
os diálogos com os 
professores. 

Diálogos realiza-
dos nos AC. 

Realização da 4º 
roda propondo: a 
sensibilização 
através de dinâmi-
ca: o equilibrista. 

8º diálogo Argumento dos pro-
fessores negros de 
que os alunos negros 
não se reconhecem 
como negro. 

A pesquisadora propõe 
que a escola abra mais 
espaços para discus-
sões. 

Fiz na hora uma 
comparação, 
aproveitei o 
exemplo do pai 
da colega e con-

Meses depois a 
professora realizou 
atividades de afir-
mação étnico-racial 
Menina Bonita Do 
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versei também 
com os alunos. 

Laço De Fita. 

 Justificativa de igual-
dade relacionada a 
amor e a fraternidade 
e a morte em detri-
mento de compreen-
são sobre justiça 
social. 

A pesquisadora argu-
menta Que a escola 
não utiliza um equipa-
mento que acolha étni-
ca da criança negra... 
impossibilitando a sua 
permanência, propor-
cionando o aumento 
das taxas de evasão.  

 

A pesquisadora 
propõe utilização 
da DCNERER, 
(2004).  

A professora J. 
“Mas é claro que é 
importante até por 
tudo que você já 
falou é interessan-
te”. 

 
 

 Os professores de-
clararam que quem 
se discrimina é o 
próprio negro. 

Reflexão sobre a ideo-
logia da branquitude e 
composição étnica no 
Brasil. 

Reconheceram 
que não tinham 
conhecimento 
afirmando “que 
não dá pra com-
bater o precon-
ceito sem conhe-
cimento e infor-
mação”. 

Reconhecem a 
existência de uma 
ideologia dominan-
te que mantém ou 
alimenta os pre-
conceitos 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 
 
1ª Roda de Diálogo 

  
O primeiro diálogo foi organizado com a intenção de apresentar o projeto à 

escola. Dessa maneira, após alguns contatos entre coordenação e direção, conse-

guimos marcar esse primeiro encontro. Para apreciação da proposta prevista no pro-

jeto de pesquisa, de cunho qualitativo com abordagem de pesquisa-ação existencial, 

apresentei a temática: “O processo de formação da identidade étnico-racial das cri-

anças negras: um diálogo com a escola”. Em seguida, expus ainda, as motivações 

que me levaram a aprofundar o tema, minhas vivências tanto como criança negra, 

quanto como professora. 

No grupo compartilhei que sempre nos indignou a exclusão social das crian-

ças negras, os preconceitos e estereótipos com relação aos seus traços fenotípicos, 

a negação de sua identidade étnico-racial, gerando complexo de inferioridade, au-

toimagem negativa, o lugar de subalternização do negro nos livros didáticos, bem 

como o silêncio da escola. Falei de como parto, do lugar da minha pertença étnica, 

para propor nesta pesquisa o fortalecimento da identidade étnico-racial de crianças 

negras.  

Nesse sentido, questionamos: Como se forma uma identidade étnica? Como 

nós nos identificamos? Como nos autodeclaramos? Pardos, Índios, Brancos ou Ne-
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gros? Expliquei também que nosso marco legal são as DCNERERs (2004), pois tu-

do que fazemos dentro da escola tem um fundamento legal, no nosso caso a lei 

10.639/03 que apesar de ter mais de 10 anos de homologação ainda não é efetiva 

na maioria das nossas escolas, sendo trabalhada apenas no dia 20 de novembro, 

dia da Consciência Negra. 

  

“... aproveitando que R. já ta aqui queria conversar com vocês, o seguinte é, 
como coordenadora pedagógica né, e quando R. apresentou o trabalho, eu 
vou dizer pra vocês que eu fiquei muito interessada mesmo, porque primeiro 
por que eu percebi no PDE Interativo, a gente percebeu que a escola não 
tinha ações reais, tinha ações esporádicas como Jô pontuou um caso ou 
outro pontual, nada fechado, numa disciplina, eu creio que já é o caminho 
pra gente ta começando ver e eliminar uma tese (PDE) da escola com rela-
ção a esse ponto, e quando eu vi a questão do projeto assim achava que 
em questão desse ponto esse ano não, mas aí depois veio, ontem R. che-
gou aqui eu falei pra ela que eu estava com uma atividade interativa que a 
gente vai ter uma programação hoje, ai eu falei assim: Nós temos; não va-
mos pagar nada 0800 não vai poder se preocupar de procurar ninguém, pra 
vim com melhor qualidade possível, e então pedagogicamente pra escola é 
assim a escola é obrigada a ta recebendo R. com seu trabalho? Não. Não é 
obrigado a partir do momento que a gente aceitou, além do conhecimento 
com R. mas também uma necessidade da escola, eu espero que vocês não 
absorvam como uma imposição não, isso foi algo que veio pra ajudar nosso 
trabalho. Certo?” (Depoimento da Professora C. Diálogo I - situação limite).  

 

O diálogo acima descrito evidencia uma situação-limite, a ausência da Lei 

10.639/03 no PPP da escola, esse documento legal não traz essa discussão. A co-

ordenadora se mostra muito animada a priori com o projeto apresentado aos pro-

fessores por entender que seria um problema a menos que estaria sendo resolvido, 

ou seja, já que o PDE-I diagnosticou esse esvaziamento, falta de proposta para 

discutir as relações étnico-raciais na escola, nosso projeto se mostrou como uma 

resposta ao problema. A coordenadora informou que nem o PPP da escola, nem o 

PDE incluem ações das DCNERER (2004) e da lei 10.639/03, trabalhando apenas, 

a data 20 de novembro, dia da Consciência Negra, de forma folclórica. 

Apesar de enfatizar bem que o projeto seria em forma de espiral, pesquisa-

ação, ação-reflexão-ação, percebemos que a escola não se deteve à questão meto-

dológica, mas sim, ao seu interesse em atender a uma exigência do PDE, programa 

do governo federal. Continuamos a apresentação do projeto falando do objetivo ge-

ral, qual seja: identificar as contribuições de uma pesquisa-ação no processo de de-

senvolvimento de práticas pedagógicas orientadas para a formação da identidade 

étnico-racial dos estudantes. A partir disso, levantei alguns questionamentos: E o 
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pertencimento étnico-racial dos professores? Estamos bem resolvidos e identifica-

mos nossas pertenças, sem conflitos ou preconceitos subjacentes?  

Em seguida, também explicamos a importância da metodologia pesquisa-

ação, pois se fazia necessária a compreensão de que não existiam hierarquias nos 

saberes e que não estávamos pesquisando sobre eles (professores (as) 

/estudantes), mas com eles. Assim, pesquisador e sujeitos, estamos implicados nes-

se processo de busca de superação das situações-limites, concepções freireanas 

que também corroboram para fundamentar nossa metodologia de pesquisa. 

 

Então a gente pode iniciar esse ano já que estamos em novembro, com ro-
das de conversas, e também a proposta não é trazer material, mas, constru-
ir juntos, discutindo e conversando sobre, porque também assim não dá pra 
em uma semana nós sentarmos e só trazer o material e entregar e trazer 
está aqui, por que não é esse o objetivo (Pesquisadora - ato-limite). 

 

Mostrei ainda as questões da pesquisa e, em seguida, abrí espaços para os 

questionamentos; o professor M. foi o primeiro a participar com a seguinte indaga-

ção: 

 

“Mas, veja bem R, hoje o que define uma pessoa como negra?” (Depoimen-
to do professor M. inédito-viável/situação-limite). 

 

A pesquisadora entende que está diante de uma situação interessante, um 

professor negro, que não se reconhece em sua pertença, mas que ao mesmo tempo 

diante das insistentes fala da pesquisadora, que problematiza com eles a situação 

do negro, busca se reconhecer e compreender chegando até questionar-se “o que 

define alguém como negro”?  É uma situação-limite: 

  

[...] situações limites implicam a existência daqueles a quem direta ou indire-
tamente “sevem” e daqueles a quem “negam” e “freiam”. No momento em 
que estes as percebem não mais como uma “fronteira entre o ser e o nada, 
mas como uma fronteira entre o ser e o mais ser”, se fazem cada vez mais 
crítico, na sua ação, ligada àquela percepção. Percepção em que está im-
plícito o inédito viável como algo definido, a cuja concretização se dirigirá 
sua ação (FREIRE, 2005 p. 109). 

 

Conforme afirma Freire, já está implícito na situação-limite acima descrita, o 

inédito-viável, o “sonho utópico”, quando na fala do professor M., o sujeito busca se 

reconhecer, talvez já buscando a transcendência das situações-limites. É esta refle-

xão, cuja viabilidade antes não era percebida, que Freire (2005 p. 124-125) chama 
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de “ação editanda” ou consciência máxima possível. Soluções praticáveis desperce-

bidas, chegando até a ação libertadora, porque segundo o autor, é próprio dos ho-

mens estarem como consciência de si e do mundo em relação de enfrentamento 

com sua realidade, em que historicamente se dão as situações-limites que são fron-

teiras entre o ser e o mais ser. 

Assim, respondemos ao professor M.: o que nos define como negro hoje é a 

nossa autodeclaração frente ao IBGE, ou seja, é como nos definimos nos reconhe-

cemos, nos identificamos. É nossa postura política frente às diferenças étnico-

raciais. Nesse momento, a professora D. indagou sobre as nossas características 

físicas, “não são elas que nos define?”. Respondi que não são suficientes, pois as 

pessoas se autodeclaram como índio, como negro, como branco, a partir das dife-

rentes visões que possuem sobre suas raízes culturais e com as quais melhor se 

identificam dentro de um país multicultural e pluriétnico.  

Depois adentramos mais um pouco, nas questões teóricas, apresentando os 

slides cujo objetivo foi discutir os processos históricos e ideológicos através do texto 

de minha autoria elaborado especificamente para o projeto “África, para além dos 

preconceitos e estereótipos”, que discute o processo de colonização, exploração, e 

dominação imperial na África no início do século XV até o século XIX, em nome dos 

interesses capitalistas e da Teoria do Darwinismo Social.  

Nessa perspectiva, trouxemos alguma problematizações: o porquê da África 

não ser evidenciada como berço da humanidade? Porque o Egito é estudado como 

se não fizesse parte do continente africano? Falamos sobre os grandes impérios na 

África pré-colonial, sobre o imperialismo e o darwinismo social, e as teorias do eu-

genismo criadas para dar sustentação à ideia de raças superiores.  Falamos da ne-

cessidade de ressaltar a grande diversidade existente na África, com o objetivo de 

questionar os estereótipos que representam o continente como um só bloco indife-

renciado. É preciso mostrar o caráter civilizatório da presença do negro no país e 

acreditamos que isso só se faz por meio do resgate histórico da África. 

No final, fomos afunilando até chegar ao chão da escola, com a seguinte 

questão: como se estabelecem as relações étnico-raciais em sala de aula? Os depo-

imentos abaixo são reveladores desses processos. 

Os professores reconhecem que existe preconceito escancarado, nas tensas 

relações que se estabelecem no interior das salas de aula: 
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por que esta questão do preconceito é bem escancarada até na forma dos 
meninos lidarem, uns com os outros, “macaco”, “seu nego”, claro que a 
gente corrige, e também a gente acaba realizando algumas atividades que 
ajuda, até nessa questão do preconceito, mas eu acho que a gente tem 
necessidade de desenvolver um e projeto para que se trabalhe a diferença 
valorizando a cultura, africana.  (2ª parte do Depoimento da professora D. 
na primeira roda de Diálogo, novembro de 2014 situação-limite).  

 

O depoimento é revelador da presença do preconceito racial na referida esco-

la; o professor percebe, mas não existe um projeto de enfrentamento a toda essa 

situação-limite. Observamos também como toda essa violência simbólica descrita é 

invisibilizada e silenciada no interior da escola, pois a escola trabalha muito pouco 

com questões que positivem as diferenças, conforme relata a professora no depoi-

mento acima citado, isto só comprova o que diz Cavalleiro (2005 p 77).  

 
Nesse complexo cotidiano, os exemplos indicam que os alunos brigam ver-
balmente ou fisicamente, mas essas questões são tidas como de pouca im-
portância, “coisa de crianças”. Logo o tratamento dado às situações de con-
flitos parece pouco, utilizar as reflexões teóricas, de combate ao racismo, e 
ao preconceito, bem como à discriminação racial no cotidiano escolar. As-
sim ofensas, xingamentos e socos ou pontapés, são “resolvidos” com um 
pedido de desculpas, ou apenas com uma recomendação de um adulto. Os 
profissionais, não sinalizam uma reflexão sobre possíveis fatores, que facili-
tam os conflitos, nesse ambiente e não buscam referências em trabalhos ci-
entíficos, ou outros estudos sobre a questão racial. 

 

Outro dado importante que se depreende dos diálogos, diz respeito ao auto-

preconceito, ou seja, pessoas afirmam que, são os próprios negros que se discrimi-

nam:  

Eu tive um pretendente (à namoro), isso é, na minha juventude, aí tinha 
um rapaz bem pretinho, toda semana aparecia, colocava uma torta, na mi-
nha janela, eu ficava com medo, nunca comi, aí chamei um amigo meu, 
ele ficou na janela, de tocaia, pra ver quem era até que ele descobriu, en-
tão eu acho que ele tinha vergonha porque era preto (Depoimento da pro-
fessora M. situação-limite). 

 

A professora M. fez um relato de uma experiência vivida na sua juventude, de 

que o preconceito na opinião dela parte dos próprios negros, porque numa época 

tinha um rapaz bem “pretinho”, só que ele nunca falou, ou nunca se declarou para 

ela, porque achava que ela recusaria por causa da cor. Ele colocava torta na sua 

janela e ela não comia, porque ficava sem saber quem as colocava ali, até que um 

amigo ficou de tocaia, “pra” descobrir, quem era. E descobriu que era um rapaz bem 

pretinho, então o preconceito já vinha dele, pois segundo M. ela nem sabia quem ele 

era preto, nem desconfiava da cor de sua pele.  
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Ainda sobre o autopreconceito, outra professora diz que são os próprios ne-

gros que se discriminam, pois crianças negras, (ainda que de pele mais clara), não 

querem pegar nas mãos de outras mais escuras, porque acham que os negros são 

sujos. Os depoimentos são na verdade reveladores, da ideologia da branquitude cri-

ada pelas elites dominantes em sua maioria branca, que impuseram um padrão de 

beleza estética branca o qual nossas crianças, por falta de referencial na cultura ne-

gra desejam se espelhar. Cabe a nós educadores trazer referencias da cultura afro-

brasileira e africana, valores civilizatórios da África, historicizar a África, a fim de for-

talecer a identidade étnico-racial da criança negra, desmistificando o auto preconcei-

to como algo inerente às nossas crianças; O auto preconceito é algo muito comum 

ainda de ser encontrado em nossas escolas, mas que precisa ser repudiado. 

 
o preconceito, já vem desde a educação infantil, alunos de 4, 5 anos na 
sala de aula não quer sentar perto do outro, por que é preto, ou sujo na 
hora da rodinha não quer pegar na mão.  (Depoimento da professora E na 
primeira Roda de Diálogo, outubro de 2014). 

 

Uma professora citou um episódio no qual ela trabalhava o livro “Menina boni-

ta do laço de fita” e um aluno afirmou não gostar de negros. Diante disso, a profes-

sora E perguntou a ele que se por acaso ele se apaixonasse por uma menina assim 

“pretinha”? A reação do aluno foi se benzer. Dessa maneira, refletindo sobre as situ-

ações limites, emergidas dos diálogos, sobre o autopreconceito de cor, pensamos 

em propor uma nova problematização sobre a ideologia da branquitude, pois enten-

díamos que o grupo precisava de referenciais teóricos que os ajudassem a superar 

tais situações limites. Assim, combinamos no próximo diálogo refletir, sobre branqui-

tude e branqueamento como ideologias que tentam legitimar o preconceito de cor e 

tantas outras opressões e violências contra o negro. 

Também foi apontado a falta de material didático especifico, de valorização e 

reconhecimento da cultura afro-brasileira, bem como observamos a necessidade de 

formação continuada sobre a temática com professores e funcionários. 

 

a gente acaba trabalhando pouco a temática étnico-cultural, infelizmente 
esta questão, pois nós trabalhamos a partir dos materiais que temos é 
pouco, e assim por vezes a gente acaba sendo omisso quanto a isso.  (2ª 
parte do Depoimento da professora D. na primeira Roda de Diálogo, outu-
bro de 2014 – situação limite). 
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Por fim, encerramos o primeiro diálogo, cuja problematização foi discussão e 

apresentação do projeto de pesquisa-ação existencial, com muitas elaborações e 

reflexões que não imaginávamos que iriam se apresentar logo no primeiro encontro. 

Os registros dos áudios e vídeos foram muito importantes nesse momento, 

pois no diálogo é preciso garantir a fala, registrá-la e reapresentá-la aos sujeitos, em 

diferentes momentos. Esses poderão modificá-las num constante processo de refle-

xão. 

 

O traço principal da pesquisa-ação - o feedback - impõe a comunicação dos 
resultados da investigação aos membros nelas envolvidos, objetivando a 
análise de suas reações (BARBIER, 2007, p. 55). 

 

Com essas elaborações e reflexões, partimos para o segundo encontro. A se-

gunda roda de diálogos teve inicio com o feedback sobre a roda anterior, em segui-

da explicamos o objetivo desse encontro: pensar sobre branquitude, já que foi uma 

situação-limite evidenciada na primeira roda e nos depoimentos dos (as) professores 

(as). 

O quadro abaixo apresenta os resultados encontrados nesta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2- 2ª Roda de diálogo  
Problematização: O que define alguém como negro? Refletir branquitude e branqueamento 
em nosso país. 
Realização de Dinâmicas: Quantos somos e Quem somos?   
Período: Novembro/2015 

Categorias/ 
Diálogos 

Situações limites Atos-limites Inédito-Viável Superação 

1º diálogo Desconhecimento dos 
dados populacionais 
em termos percentu-
ais, quanto a composi-
ção étnica do povo 
brasileiro, principal-
mente na Bahia, e na 
escola. 

Pesquisadora 
apresenta e dis-
cuti os dados do 
censo IBGE 
2010, negro 
50,7%, brancos 
47,7% brancos, 
índios 0,4% 

 

Questionam: “... 
mas isso é re-
al?” 
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2º diálogo Ações afirmativas são 
desmerecidas  

   

3º diálogo Desconhecimento da 
classificação dos gru-
pos étnicos.  

A pesquisadora 
explica a auto-
declaração. 

Professora ex-
plica: o negro se 
define através 
da autodeclara-
ção 

Professores 
realizam a auto-
declaração 

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Assim, a 2ª roda de diálogo com professores teve o objetivo de refletir com o 

grupo, a partir do Sistema Classificatório de “Cor ou Raça” do IBGE (OSÓRIO, 

2003): como é que nos definimos e como definimos uns aos outros. A roda aconte-

ceu em novembro de 2014, a pesquisadora falou sobre autodeclaração e pertenci-

mento étnico-racial, sendo ambos, uma escolha política de como as pessoas se vêm 

e se definem. Em seguida, foi entregue um formulário contendo um texto identificató-

rio de “quanto somos” e “quem somos”.  

O formulário trazia a representação das três matrizes constitutivas dos povos 

que formam a nação brasileira: índios, brancos e negros.  Pedimos que os professo-

res pintassem, estatisticamente, a quantidade de negros brancos e índios no Brasil, 

na Bahia e na escola, respondendo sobre a composição étnica: “Quem nós somos e 

Quantos somos?”. Num segundo momento, entregamos uma fotografia de cada pro-

fessor para que eles fizessem sua autodeclaração colando sua foto no grupo étnico 

que melhor correspondesse com sua cor e/ou posição política. 

Assim, na primeira dinâmica: “Quem nós somos e Quantos somos?” os resul-

tados apontaram que existem noções distintas de quantos negros, índios, ou bran-

cos existem no Brasil, inclusive os professores desconhecem que na Bahia, segundo 

dados do IBGE (2010), 79,1% da população se autodeclara parda ou negra. 

 

“[...] Agora vamos revelar o que os dados do (IBGE 2010) diz, negro 50,7%, 
brancos 47,7% são brancos, índios 0,4%. [...] Professora D questiona, mas 
isso é real? Pesquisadora sim! Isso é o que as pessoas declaram, está na 
autodeclaração” (2ª roda de diálogos - atos-limites). 

 
“[...] Porque eu acho que índios seriam mais [...]” (2ª roda de diálogos, Prof 
J. - situações-limites). 

 
“Na Bahia nosso grupo acredita que temos: índios ¼ compondo a nossa 
população os negros ½ a metade da população, os brancos ¼, pesquisado-
ra: agora vamos ver o que diz os dados do IBGE negros: 79,1%, brancos 
20,3%, índios 0,06%” (2ª roda de diálogos, atos-limites). 
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E sobre a dinâmica da autodeclaração: ainda é presente o Sistema 

Classificatório de “Cor ou Raça” do IBGE (OSÓRIO, 2003) as pessoas são o que os 

outros as declaram, principalmente o documento de registro de nascimento.  

 

“[...] Você é a índia do pedaço (risos)...]” (Prof. C)   
“[...} Ah! Gente o que vale é o que está no meu documento, tá no meu do-
cumento que eu sou parda então eu sou parda. [...] Prof. M. (gozação) Prof 
C. não se autodeclarou indígena.   
[...] Mas eu não posso ir lá ao fórum e mudar meu registro (Depoimentos 
dos professores C. M. e J - situações-limites).  
 

Entretanto, a dinâmica foi interessante, na medida em que possibilitou uma 

problematização acerca da formação da identidade étnica, e explicamos que a defi-

nição de nossa pertença étnica não é determinada pelo que diz o documento de 

identificação, antes é uma escolha política, condição importante para a saúde psico-

lógica ter-se um senso positivo de si mesmo, como membro de um grupo, do qual se 

é participante sem nenhuma ideia de superioridade ou inferioridade e que conforme. 

 

o aspecto racial da identidade refere-se tanto à percepção do afro-
descendente de pertencer a um grupo de aspectos raciais similares, como 
também à qualidade de relação, ao grupo de compromisso ou ao modo co-
mo a pessoa se identifica, com seu grupo racial (FERREIRA, 2004, p.67). 

 
 

Em relação a essa percepção e/ou compromisso com seu grupo étnico um 

dado que nos chama atenção, é o fato de que na sua maioria os sujeitos da pesqui-

sa se autodeclaram “pardos”; na dinâmica da auto declaração, dos quatro professo-

res e seis funcionários do corpo técnico-administrativo presentes na ocasião, inclu-

indo direção e coordenação pedagógica, no total de 10 sujeitos (Quadro 3), todos se 

autodeclararam como pardos, conforme o Sistema Classificatório de “Cor ou Raça” 

do IBGE (OSÓRIO, 2003).  

 

Quadro 3  – Autodeclaração da cor da pele de acordo com o Sistema Classificatório de  
“Cor ou Raça” do IBGE (2010)  

Entrevistado Branca Preta  Parda Amarela Indígena 

Professor 1   X   

Professor 2   X   

Professor 3   X   

Professor 4   X   

Funcionário técni-
co/administrativo 1  

  X   

Funcionário técni-
co/administrativo 2 

  X   
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Funcionário técni-
co/administrativo 3 

  X   

Funcionário técni-
co/administrativo 4 

  X   

Funcionário técni-
co/administrativo 5 

  X   

Funcionário técni-
co/administrativo 6 

  X   

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Mais uma vez a ideologia da branquitude se apresenta naquilo que Fanon 

(1983), chama de duplo narcisismo: o branco escravo de sua brancura, o negro es-

cravo de sua negrura, posto que devido a todos os processos de opressão frutos da 

colonização, ao negro é sugerida a sobreposição de uma máscara, cuja função é 

introjetar-lhe os valores econômicos, sócio-políticos, culturais, eurocêntricos. Com 

isso, a opção pela cor “parda” pela maior parte dos sujeitos pode ser assim justifica-

da. 

 A pesquisadora enfatizou também a importância de estudar as Diretrizes Cur-

riculares Nacionais para Relações Étnico-Raciais, elaborada a partir da lei 

10.639/03. Num país muito voltado para branquitude, é nosso papel desconstruir tais 

mecanismos ideológicos a fim de construir relações respeitosas, em que as diferen-

ças não signifiquem separação e ódio. 

 

“[...] mas pra respeitar é preciso conhecer, a cultura e a história dos africa-
nos e afro-brasileiros, construir relações respeitosas, o que não acontece, 
infelizmente temos ainda muito preconceitos e estereótipos em relação a 
negros, e índios ainda hoje em pleno século XXI. 
Não queremos que as crianças negras se sintam inferiorizadas, que tenha 
de recorrer aos fenótipos brancos para se sentirem aceitas e/ou amadas, 
tem mães que colocam pregador para afinar o nariz da criança, outras utili-
zam estereótipos como que ‘barriga limpa’. A escola tem uma dívida muito 
grande em relação abrir espaços de discussão, sobre as relações étnico-
raciais, sobre o racismo que ainda impera, e é ocultado e silenciado nas 
unidades de ensino, precisamos trabalhar discutir mais, sobre a cultura e 
história africana, mudar o nosso olhar, nossas concepções não para “afro-
centrar” tudo, mas para democratizar essas relações” (Depoimento da pes-
quisadora na 2ª Roda de Diálogos – atos limites). 

 

 

Em seguida fizemos a leitura do resumo de um artigo de nossa autoria, O pa-

pel da branquitude na formação da identidade negra, com os professores para que 

pudéssemos aprofundar a problematização sobre a ideologia da branquitude 
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[...] Este artigo resulta da pesquisa o Processo de formação da identidade 
étnico-cultural de crianças negras: um diálogo com a escola, realizado na 
escola localizada no município de Una no Sul da Bahia refletindo, como to-
da essa violência nefasta incide na construção da identidade da criança ne-
gra, ou seja, desejamos analisar o papel da branquitude que segundo a 
pesquisadora Souza (1983), é “o processo de construção de uma identidade 
branca que o negro em ascensão foi coagido a desejar”, e que se legitima, 
por uma dupla violência: a de encarnar o corpo e as idéias de ego do sujeito 
branco e a de recusar negar e anular a presença do corpo negro, amputan-
do a dimensão do prazer, privando-o da possibilidade de pensar o prazer e 
do prazer em funcionar em liberdade [...] (Texto utilizado para leitura e pro-
blematização com professores no 2º diálogo). 

 
“[...] Então é isto que a autora esta dizendo: que o negro não teve muita es-
colha, e que para ter ascensão teve que optar muito pelos valores e ideias 

do branco? Professores – Sim.” (Depoimento da pesquisadora - ato limite). 

 

Nesse sentido, problematizamos com os professores sobre a violência racista 

da branquitude, os processos de branqueamento, concepções identificadas nos diá-

logos com professores e abordadas por (Souza 1983, p.2-3),  

 

Ser negro é ser violentado de forma constante e continua e cruel, sem pau-
sa ou repouso por uma dupla injunção: a de encarnar o corpo e as idéias de 
ego do sujeito branco e a de recusar negar e anular a presença do corpo 
negro. A violência racista do branco exerce-se antes de qualquer coisa pela 
impiedosa tendência de destruir a identidade do sujeito negro, este através 
da internalização compulsória e brutal de um ideal de ego branco, é obriga-
do a formular para si um projeto identificatório incompatível com as proprie-
dades biológicas do seu corpo, entre o Ego e seu ideal cria-se então um 
fosso que o sujeito negro tenta transpor à custa de sua possibilidade de feli-
cidade quando não de seu equilíbrio psíquico.      

 

Outro resultado que aparece na pesquisa-ação existencial observado pela 

pesquisadora é o “raso” conteúdo científico, ou de combate ao preconceito e a dis-

criminação apresentada pelos professores. Entendemos que sem um referencial teó-

rico crítico como os estudos pós-coloniais, que analisa os efeitos políticos, filosófi-

cos, artísticos e literários deixados pelo colonialismo nos países colonizados é im-

possível os desvelamentos das tramas sociais, o que colabora para a manutenção 

do status quo. Esse dado também se transforma em “superação” quando analisa-

mos o depoimento abaixo,  

 

“[...] mas a primeira coisa que eu considero é necessário à formação eu digo 
depois de tudo que você falou a gente percebe o pouco conhecimento que a 
gente tem desse mundo desse universo, como você colocou ai, na questão 
mesmo do candomblé, da religião que os livros pouco aprofunda e muitas 
outras questões, então assim esse conhecimento tem que ter porque se a 
gente não tiver você não tem como combater o racismo apena como pala-
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vras a fulano é isso porque é melhor que sicrano, a cor, essas questões 
mesmo de cunho teórico” (Depoimento Professor M. - superação). 
 

Encerramos o segundo diálogo, refletindo o quanto estamos longe de uma 

educação emancipatória, e que para além das transformações sociais, precisamos 

de uma educação que respeite as diferenças étnico-raciais. Contudo, também nos 

alegramos porque encontramos na pesquisa-ação essa ferramenta de escuta das 

minorias em situação problemática, que nos possibilita compreender a complexidade 

humana, num modelo aberto de pesquisa que não admite hierarquia, mas, nos con-

duz de forma democrática ou conforme, Freire (2005) “amorosa”, aos enfrentamen-

tos ou desvelamentos das situações-limite. Nessa perspectiva, que passaremos a 

análise dos diálogos com os educandos.  

 

3ª Roda de Diálogo - Com educandos - Resultados encontrados 

 
 
 
 
Quadro 4- 3ª Roda de diálogo 
Problematização: Autodeclaração dos educandos 
Realização de Dinâmicas: Quantos Somos? e Quem somos? 
 Período: Novembro/2014                           

Categorias/ 
Diálogos 

 

Situações-limites Atos-limites Inédito-Viável Superação 

1º diálogo O preconceito 
entre os alunos 
aparece em forma 
de apelidos des-
qualificantes e 
xingamentos 

Reflexão sobre per-
tencimentos étnicos 
dos colegas de clas-
se. 

  

2º diálogo 

 

Preconceito religi-
oso 

Reflexão na pers-
pectiva do respeito à 
diversidade cultural. 

  

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

Na terceira “Roda de Diálogo” com educandos, apresentamos o formulário 

Quanto somos? e Quem nós somos? (ver apêndice) e foi interessante dialogar com 

esses alunos, perceber a alegria, e receptividade. Ao falarem sobre seus pertenci-

mentos, não encontramos muitas resistências. Contudo, os diálogos são reveladores 

da presença do preconceito racial, na forma de apelidos depreciativos, xingamentos: 

 

“[...] e há discriminação?”  
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“[...] de vez em quando”. 
“[...] e como isso acontece?” 
“[...] começa com a brincadeira, depois as pessoas levam a sério, não gos-
tam, mas eles continuam” 
“[...] e como são as brincadeiras com os negros?”  
“[...] ficam colocando bulling, chamando de negra, ‘macaco’, ‘pão queimado’, 
‘macumbeiras’ esse negócio”. (Depoimentos de alunos 3ª Roda de Diálogo 
– situações limites) 

  

Essas agressões estão presentes no cotidiano escolar, são desenvolvidas 

nas tensas relações que ocorrem no interior das salas de aulas, e que muitas vezes, 

passam despercebidos pelos professores a esse respeito: 

 

O cotidiano escolar apresenta-se, desse modo, marcado por práticas dis-
criminatórias que condicionam a percepção negativa das possibilidades inte-
lectuais de negros (as) e propicia, ao longo dos anos, a formação de indiví-
duos – brancos e negros com fortes ideais e comportamentos, hierarquica-
mente racializados. (Cavalleiro, 1998; Botelho, 2000). Como revela o estudo 
do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) o sistema educacio-
nal, tem conservado, ao longo dos anos, um diferencial sempre em prejuízo 
da população negra (IPEA, 2000). 

 

Para Munanga: 
 

O preconceito incutido na cabeça do professor e sua incapacidade para li-
dar profissionalmente com a diversidade, somando-se aos conteúdos pre-
conceituosos dos livros didáticos e às relações preconceituosas entre os 
alunos de diferentes ascendências étnico-raciais, sociais e outras, desesti-
mulam os alunos e prejudicam seu aprendizado (MUNANGA, 1994, p. 8). 

 

Em decorrência dessa educação discriminatória e, consequentemente desi-

gual (CAVALLEIRO, 2005), o baixo nível de escolaridade da população negra con-

tribui para manter a sua exclusão do mercado de trabalho, agravada pelas constan-

tes e intensas atualizações do mundo contemporâneo. Acrescente-se a isso o fato 

de que os processos de seleção operam, por vezes, com intervenção da mentalida-

de racista. Valores negativos, como a inadequação, são atribuídos a pessoas ne-

gras, desqualificando-as para obter os postos de trabalhos mais elevados.  

Ainda sobre os dados do preconceito religioso encontrado na escola destaco 

o caso do aluno N.  

 

“[...] tia, certo dia a gente estava lá atrás pegando rosas e botando para 
secar, aí, N. veio e falou que a gente era macumbeira”. 
“[...] Quem falou isso?” 
“[...] N.” 
“[...] Porque ele disse isso, vocês são de que religião do candomblé?” 
“[...] Não.      
“[...] E porque ele chamou vocês de macumbeira?” 
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“[...] Sei lá, a gente só estava pegando uma rosa e deixando secar, se isso 
for ser macumbeira?” (tom de indignação) 
“[...] Está daqui (se referindo a outra colega) se vestiu de santa” 
“[...] Na verdade a gente tem que respeitar as religiões dos outros colegas, 
não é?”  
“[...] Ela também, tia, tem que respeitar as religiões dos outros.” 

 

Os fragmentos dos diálogos descrevem a experiência de duas colegas que 

carregavam uma rosa seca dentro do caderno e um outro colega as “xingou” de ma-

cumbeira, prática que revela preconceito religioso com as religiões de matriz africa-

na, ou a falta de habilidade ou vontade em reconhecer e respeitar as diferentes  

crenças religiosas. Assim, o respeito à diversidade deve se constituir como uma me-

dida imprescindível para garantias de direito, como a liberdade religiosa, prevista na 

Constituição Federal (1988): 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a invio-
labilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propri-
edade, nos termos seguintes: 
VI - e inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias;  
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 
o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção 
aos locais de culto e a suas liturgias (BRASIL, Constituição Federal, 1988). 
 

  A quarta e última roda de diálogos aconteceu num cenário de muitos confli-

tos gerados, em grande parte, pelos fatores externos advindos da “complexidade do 

mundo”, ou nas palavras de Barbier (2007, p.87), 

 

aquilo que constitui um sistema de relações lógicas, entre noções-chaves 
de inteligibilidade da complexidade do mundo. [...] o ser humano é desse 
modo, uma totalidade dinâmica, biológica, psicológica, social, cultural, cós-
mica, política, indissociável. 

 

A pesquisa transcorreu “bem” até o final de dezembro, quando houve o re-

cesso. No início das aulas em 2015 o clima já era outro, com muita tensão, pois fato-

res externos, como mobilizações e greves marcaram o cenário de luta em prol do 

repasse do piso salarial junto à categoria.   

No chão da escola, tensões entre professores e a gestão também sinalizava 

insatisfação, o que dificultava a retomada da pesquisa, além disso, uma normativa já 

descrita anteriormente impedia o cumprimento do agendamento das atividades pre-

vistas para ocorrer sempre nos ACs. Após muita negociação e insistência, conse-

https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
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guimos um agendamento para maio/2015 numa manhã de sexta-feira. O foco princi-

pal dessa roda de conversa era a retomada das nossas discussões e reflexões esta-

belecidas através dos diálogos e levar o grupo a refletir sua práxis, com vista às mu-

danças necessárias tanto de concepções quanto de atitudes. 

       
 
 
 
 
 

Quadro 5 – 4ª Roda de diálogo 
Problematização: Reflexão da práxis, na perspectiva de Freire. 
Realização de Dinâmicas: O equilibrista (ver anexo) 
Período: Maio/2015 

Categorias/ 

Diálogos 

Situações- limites Atos-limites Inédito-Viável Superação 

 Permaneceram 
muito tempo cala-
dos... 

O professor Adol-
fo, juntamente 
com a pesquisa-
dora os impele ao 
diálogo. 

 Aceitaram a proposta 
de elaborar uma res-
posta a ser dada pela 
menina do laço de fita 
sobre sua identidade. 

 Dificuldades de 
relacionar teoria x 
prática. 

Leitura do texto o 
equilibrista.  

Com muitas difi-
culdades pro-
fessores vão 
falando sobre os 
trabalhos de-
senvolvidos du-
rante a pesquisa 
e anterior a este 
processo. 

Entendimento sobre 
os resultados da pes-
quisa-ação existencial 
trás a prática do pro-
fessor. 

 

 Única obra conhe-
cida por todos os 
professores; Meni-
na bonita do laço de 
fita.  
Os professores ao 
invés de refletirem 
sobre a obra e da-
rem a sua resposta 
passaram uma ati-
vidade para os alu-
nos 

Apresentação do 
livro Menina boni-
ta do laço de fita. 

Proposta dos 
professores re-
fletirem sobre a 
obra Menina 
bonita do laço 
de fita.  

 

 Culpabilização da 
família negra. 

 
 

Ser negro é dife-
rente de ter iden-
tidade negra. As 
crianças costu-
mam repetir o 
discurso que ela 
ouve. 

  

 Apesar de terem 
aceitado a proposta 

  Professores respon-
deram que a cor da 
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nem todos respon-
deram e quem res-
pondeu passou 
para as crianças. 

menina era resultado 
da sua história ances-
tral e biológica.  

Fonte: Elaborado pela autora, 2015. 

 

 

 

4 ª roda de diálogos  

 

Essa roda foi pensada numa abordagem mais filosófica, a pesquisa-ação 

existencial, aqui entendida como arte da escuta, do encontro; levamos um artista e 

dois filósofos, a fim de discutir a práxis. Como a proposta inicial era sensibilizar, utili-

zamos a música para propiciar um ambiente descontraído e acolhedor. Iniciei a roda 

apresentando o objetivo daquele encontro, estávamos iniciando nossas conversas 

em 2015. Retomei as falas anteriores, apresentei a orientadora Drª Rachel Oliveira e 

disse da participação dela como orientadora deste projeto, apresentei o convidado 

Prof. E., teólogo e filósofo que veio acompanhando o A., artista unense que teria 

uma colaboração importante nesse encontro, na condição de mediador.  

O artista A. recebeu os educadores com uma música e após o lanche, uma 

dinâmica foi iniciada com a história “O equilibrista” (em anexo), desenvolvida pelo 

mediador. O desafio foi a partir do texto. Os representantes de duas equipes, uma 

composta por uma deficiente física e a outra equipe por um deficiente visual, atra-

vessarem andando numa linha, sem sair da mesma. As duas equipes cumpriram 

sua missão. A partir disso o mediador A. os questionou: 

 

  “[...] o que a dinâmica tem haver com o equilibrista?” 
 “[...] tem haver com o companheirismo, de certa forma” (Prof. J.) 
“[...] mas por quê que eu tenho que tá auxiliando alguém? Vocês lembram a 
última fala do equilibrista?” 
“[...] o equilibrista deu um risinho, falou, ‘justamente cada um acha o que 
quer’, e saio.” 

 

Com esta provocação o mediador chama a atenção do grupo para a necessi-

dade do compromisso e responsabilidade com as mudanças necessárias à prática, e 

que a pesquisa-ação espera, que aconteça. Em seguida, foi problematizado sobre 

que relação poderia ser feita entre o texto “O equilibrista” e nossa postura enquanto 

educador. O professor G. fez uma relação bastante interessante: 
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“[...] e o interessante é o seguinte, quando a gente olha, eu trabalhei em 
2010, com esse texto e assim é o equilibrista, ele não espera, ele participa, 
e a consciência, a consciência coletiva e a consciência individual, e acredito 
que é a sim, a consciência que a escola tem de si, a ideia de R. partiu de 
algo que ela vivenciou, e a pesquisa ação te inquieta, até um ponto que é 
preciso pensar, aquilo ali, como acontece, e acaba a escola entrando nisso 
aí, porque nosso contexto, estamos num local de risco, a escola esta numa 
comunidade que está numa situação de risco, constante violência, comuni-
dade carente, crianças aí que os pais, deveriam cuidar e acaba não cuidan-
do, como deveria, e daí cai muito bem uma reflexão família-comunidade-
escola.   
E nesse contexto, nesse leque de situações a gente enquanto professor a 
gente vai se equilibrando, tentando fazer esse diálogo escola-comunidade, 
colega de trabalho, diretor e assim, a gente vai criando esse mundo, vai vi-
venciando e assim A. por mais que a gente não tenha essa consciência, de 
que eu preciso ser solidário, acaba que no decorrer do processo, tendo es-
sa necessidade, de ser solidário, é o contexto que eu to vivendo, você vi-
vencia com alunos que tem contato com drogas, crianças que muito cedo, 
tem contatos com o mundo do sexo, crianças ainda que são mãe de crian-
ças, que estão aí e fazem parte do desse contexto, do contexto da escola.  
Então a pesquisa ação que no caso R. coloca, eu percebi desde o começo 
ela nos coloca para refletir a nossa prática, ela nos coloca para refletir a 
nossa realidade e quando você reflete a nossa realidade agente consegui 
identificar, ver coisas que no dia a dia agente não percebe, porque você es-
tá ali no corre corre, você já está tão ali, 10, 15, 20 anos lidando com essas 
histórias, que vai passando, eu acho que é muito isso, a proposta é refletir o 
contexto” (Depoimento do Prof. G. IV Roda de diálogos-superação). 

 

O professor G., afirma que a escola está numa comunidade carente, de cons-

tantes violências, faz uma reflexão sobre sua realidade, sua prática docente e sobre 

as condições que nos são dadas, enfim promove uma reflexão de sua práxis. Acredi-

to que temos aqui um exemplo de superação. Entretanto, uma das dificuldades en-

contrada em sua fala é a ausência de identificação com sua cor negra e a relação 

com os educandos; apesar de ter superado, no entendimento da pesquisa-ação ain-

da há limites, quanto à busca pela educação antirracista.  

O mediador A. continua provocando a reflexão, questionando e inquirindo os 

professores, sobre a relação teoria e prática, afirmando que alguns têm uma oralida-

de perfeita, mas e a prática? Por exemplo, se alguém pegar o PPP da escola, qual-

quer pessoa que não conheça o bairro facilmente identifica toda essa problemática? 

Essa realidade está refletida no PPP?  

 Nesse momento, a Profª Rachel, a orientadora deste trabalho, fez uma inter-

venção expressando que gostou muito da história trabalhada e propôs que os parti-

cipantes não restringissem suas ações a esta pesquisa, mas que dessem continui-

dade, a esse trabalho, participando do projeto: Educação, Multiculturalismo e For-

mação para a diversidade que existe desde 2008, na Universidade Estadual de San-
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ta Cruz - UESC.  Esse projeto visa discutir e construir com os sujeitos das escolas 

públicas, como se trabalhar as relações para as diferenças. Nesse sentido, a Profª 

Rachel reafirma a importância e das dificuldades da pesquisa-ação para o desenvol-

vimento deste trabalho. 

 
Eu vim aqui hoje, ver acompanhar essa pesquisa-ação, é uma pesquisa que 
não tem hierarquia, então aqui eu não sou doutora, nem R. é mestranda, eu 
acredito que ela não chegou aqui anotando, ou perguntando o que é que vo-
cê tem? Não chegou com questionário. Essa pesquisa tem essa dificuldade 
porque ela precisa criar esta competência, de registrar tudo o que vocês fize-
rem, ou falaram e voltar à conversa dialogar com vocês, antes de escrever 
em sua dissertação e a segunda coisa é que esta pesquisa sirva de contribui-
ção de fato para a escola, para os professores porque se ela não servir não 
adianta muito. Porque que eu gosto deste trabalho, existe o meu trabalho pa-
ra o mestrado que eu gosto muito, o de doutorado eu, mas quando é uma 
pesquisa-ação pelo menos este grupo aqui vai conhecer o trabalho da R., 
mesmo que não leiam vão saber, por exemplo, a universidade é cheia de coi-
sas, engavetada, muitas vezes não é nem porque não gostamos de ler é 
tempo mesmo (Depoimento da professora-orientadora Rachel de Oliveira. Di-
álogos IV - ato-limite/superação). 

 

Os fragmentos dos diálogos acima são indicativos de que o 

desencadeamento de uma pesquisa-ação com base nas concepções de Freire, 

pode promover superações de situações de opressão, na medida em que conforme 

fala o professor G:  

 

Às vezes você tá ali, 10, 15, 20 anos lidando com essas histórias, que vai 
passando e não reflete mais, mas, então com a pesquisa no caso Rosinha 
coloca, eu percebi desde o começo ela nos coloca para refletir a nossa 
prática, ela nos coloca para refletir a nossa realidade e quando você refle-
te a nossa realidade a gente consegue identificar, ver coisas que no dia a 
dia a gente não percebe. 

 

Nesse sentido, na medida em que os sujeitos forem dialogando sobre suas 

realidades, problematizando-as, reconhecendo-se enquanto sujeito existencial 

 

Desse modo, a análise crítica de uma dimensão significativo-existencial 
possibilita aos indivíduos, uma nova postura, também crítica, em face das 
“situações-limites”. A capitação e a compreensão da realidade se refazem, 
ganhando um nível que até então não tinham. Os homens tendem a perce-
ber que sua compreensão da realidade se refaz, ganhando um nível que até 
não tinham (FREIRE, 2005. p. 112). 
 

 

A fala da orientadora Drª Rachel Oliveira reforça que houve sim um processo 

de superação durante o desenvolvimento da pesquisa-ação existencial pelos sujei-
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tos.  Ainda que como afirmei anteriormente ainda exista em nós muitos limites a se-

rem superados até a construção desse “Ser mais”.  

Por fim, a professora R propôs um trabalho a partir da história infantil, Menina 

Bonita do Laço de Fita, publicada em 19956. Então, foi proposto que os professores 

refletissem sobre essa obra e que elaborassem uma resposta sobre sua identidade 

negra, que ajudasse a personagem da história a entender porque ela era negra. No 

entanto, como resultado, os professores, ao invés de refletirem sobre a obra e da-

rem uma resposta, desenvolveram uma atividade com seus os alunos, como fica 

evidente nos depoimentos abaixo, 

 

“[...] Quando eu lembro que quando terminou a história eu perguntei aos 
alunos o que eles acharam se eles gostaram da história e aí alguns falaram 
que não, que não acharam a menina bonita, ai eu disse por quê? Porque 
ela era preta, aí foi quando eu fiz um comentário de um menino que gostava 
muito de brincar com uma coleguinha bem pretinha, ficava fazendo bilheti-
nhos, de namorados. – P. você casaria com uma menina pretinha? Ele falou 
assim, fez assim (gestos se benzendo), e ela é uma menina preta né, e ele 
falava que não gostava de preto não, depois que eu fiquei sabendo, eu con-
tei pra ele que a minha mãe era de pele clara, mas meu pai é negro, e por 
isso eu sair negra, aí depois ele falou que o pai dele era negro também. 
[...]”.  
[...] algo assim que foi perceptível, a gente falou três dias, eles não se decla-
ram negros e também não querem ser chamados de negros, num entanto 
eles a maioria disse que tem pais e mães negros, eles reconhecem um ser 
negro na família, mas não se reconhecem como negros, eles sempre falam, 
tipo assim, a eu sou pardo, sou branco, eles não se identificam assim. [...]” 
(Depoimento da professora N – situações-limites). 

 

Todos os relatos apontam para ausência de autorreconhecimento defendido 

por Fanon (1983). A obra Peles negras, máscaras brancas mostra todo esse pro-

cesso de negação da identidade como fruto da colonização, explica o porquê do não 

reconhecimento às reais causas dessa negação. Começando com linguagem, que é 

poder usar certa sintaxe, possuir a morfologia, de outra língua, mas é, sobretudo 

assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização. Assim, o homem que pos-

sui a linguagem possui também o mundo que essa linguagem abrange e que através 

dela se exprime. 

 Como o negro foi privado de sua língua, reconhecer-se em todos os seus va-

lores, civilização, cosmovisão já é uma tarefa desafiadora. Assim, o autor mostra 

todas as dificuldades por que passa a criança para se reconhecer negra, uma vez 

                                            
6 Depois dessa publicação, várias outras histórias sobre criança negra foram lançadas. No entanto, fiz 
uma pesquisa em 2007 e outra 2011 e constatei que esse livro continua sendo o mais utilizado pelos 
professores. 
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que se vê negada em sua cultura, sem uma civilização, sem “um longo passado de 

história”, tudo que sabem da sua história é que foram escravos. Para Fanon (1983, 

p. 30-31) 

 

Esta é a origem, dos esforços de negros contemporâneos: provar ao mundo 
dos brancos, acima de tudo, a existência de uma civilização negra, que talvez, 
mais importante que educar os negros, é não deixá-los, serem escravos de 
seus arquétipos propondo para tanto, romper com as formas literárias ligadas 
ao ensino oficialmente eurocêntrico, por um ensino mais aberto e menos folcló-
rico. 

 

Finalizando a roda de diálogos, o teólogo E. relatou em seu depoimento todo 

o desprezo sofrido pela sua condição de negro, pobre e deficiente visual, e como foi 

possível superar os limites para se tornar professor. Em resumo, ele afirma que o 

Brasil precisa aprender a respeitar e conviver com a diferença. 

 

“Na minha pesquisa eu percebi algumas coisas, no Brasil não sei se em outro pa-
ís, mas no Brasil a gente não sabe lidar com as diferenças, eu pude perceber isto 
em toda sociedade, todo o tempo em que eu vivi as pessoas não sabem lidar com 
as diferenças. Geralmente até a gente aprende a não gostar de nós mesmo. Por-
que é ensinada a gente a não gostar de nós mesmos, percebo é um desprezo, o 
que eu estou dizendo gente é coisa séria, a um desprezo[...]  Aí as vezes quer até 
uma namorada muitas vezes é um estudante, a menina até se aproxima da gente, 
o cara chega pra gente e diz assim: o que você está pensando rapaz? Ela não lhe 
quer não, ela não vai querer pois você é negro, não vai querer pois é cego, porque 
você é pobre, então tomamos muita pancada professora Rachel, eu admiro a Se-
nhora porque é uma pessoa que se comove com o povo com a gente, com o so-
frimento, eu hoje sou uma pessoa que eu venci uma série de barreiras eu lutei e 
não cedi e a minha família me ajudou.[...] E a criança não sabe responder, muitas 
vezes os brancos são aprovados mas os negros são reprovados, depois que a 
gente vai crescendo vai estudando que entra nesse assunto” (Depoimento do 
teólogo E. Superação). 

 

O depoimento acima do teólogo E. exemplifica bem o que Souza (1983 p. 

23) chama de dupla violência, mostrando todo o sofrimento da população negra em 

ascensão social: 

 
A história da ascensão social do negro, brasileiro é assim a historia de sua 
assimilação aos padrões brancos de relações sociais, da submissão ideoló-
gica de um estoque racial em presença de outro que se lhe faz hegemônico. 
É a história de uma identidade renunciada, em atenção às circunstancias 
que estipulam o preço do reconhecimento ao negro com base na intensida-

de de sua negação. 
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4. DESAFIOS E POSSIBILIDADES 
 

 
A pesquisa-ação existencial, que está sustentada nos aportes teóricos de Sar-

tre, possibilitou a cada um dos sujeitos implicados refletir sobre suas realidades, dis-

cutindo questão ou situações consideradas historicamente determinadas, oferecen-

do ao grupo a oportunidade de dialogar e refletir sobre o seu lugar no mundo, seus 

pertencimentos étnico-racial, porém fora do campo das determinações.  

Para tanto, buscamos apoio na pedagogia do oprimido, que tem por princípio 

o indivíduo, seja este uma pessoa ou uma coletividade. Trata-se de uma pedagogia 

que tem por finalidade a recuperação dos indivíduos, como um ser humano consci-
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ente de si, de sua capacidade e de sua força transformadora da realidade, ao partir 

do indivíduo, esta pedagogia traz para o foro de discussão as problemáticas, por 

eles vivenciadas em seu cotidiano, resultando em reflexões, tanto sobre a própria 

opressão sofrida por este indivíduo, quanto sobre suas causas. Refletir acerca disto 

resulta no engajamento dos indivíduos na luta cotidiana, por sua libertação.   

Assim, nesta pesquisa buscamos pensar as relações estabelecidas entre es-

cola e a criança negra, procurando entender como se dá o fortalecimento de sua 

identidade, e a valorização de sua cultura?  Como o PPP discute ou aborda a ques-

tão? Para tanto, realizamos a observação participante seguida de diálogos, com pro-

fessores, alunos e toda a unidade escolar refletindo sobre seus, pertencimentos ét-

nicos.  

Como desafio, ainda insurge a necessidade de combate a ideologia da bran-

quitude.  Constatamos que ainda é muito presente na escola a ideologia do bran-

queamento e branquitude entre professores e alunos; nos professores se manifesta 

na sua autodeclaração (pardos), e na afirmação de que são os próprios alunos ne-

gros que se discrimina. Nos alunos essa ideologia se verifica no desejo de embran-

quecer; também nas suas autodeclaração (pardos) e é reificado pelos xingamentos, 

apelidos desqualificantes e brincadeiras ofensivas. 

Assim, entendemos que consolidar nos professores uma identidade étnico-

racial positivada torna-se imprescindível, pois ao nosso vê a não identificação dos 

professores negros com sua pertença, impede o fortalecimento da identidade racial 

das crianças negras, bem como construção de uma educação libertadora compro-

metida com a superação das contradições impossibilitando a esses sujeitos “ser 

mais”. 

Assim, a pesquisa, nos possibilitou primeiro um mergulho existencial na mi-

nha pertença étnica e também discutir pertencimento étnico com professores e alu-

nos.  

Possibilitou também refletir sobre a influência que programas estruturantes 

como PDE-I assumem dentro de uma lógica neoliberal em detrimento de outros co-

mo o PPP da escola um documento político e pedagógico, que deveria ser construí-

do com a participação de todos, de forma crítica e participativa, mas que, no entanto, 

se vê esvaziado de diálogos, e discussões política e pedagógica, no interior da uni-

dade de ensino.  
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Como desafio, a pesquisa demonstrou que é necessário efetivar a Lei 

10.639/03 na escola Zumbi dos Palmares, implantando as DCNERER, discutindo os 

conceitos como: branquitude, cultura afro, raça, discriminação, negritude, racismo, 

“ser mais”, superação, opressão, entre outros, pois apenas o dia 20 de novembro é 

trabalhado na escola de forma folclórica. 

Como possibilidade, percebemos a importância da metodologia pesquisa-

ação, quando esta assume um caráter, emancipatório, à medida que fomos dialo-

gando com os sujeitos e construindo juntos nossas propostas, não apenas investin-

do em uma formação, ou trazendo material para ser aplicado, mas construindo jun-

tos, discutindo sobre as situações limites e buscando superá-las coletivamente. 

Por fim, compreendemos que ainda é um desafio o olhar do branco na cons-

trução da identidade da criança negra. Os depoimentos são reveladores de que nas 

tensas relações que ocorre no interior da escola os preconceitos em forma de xin-

gamentos refletem negativamente na autoestima e autoimagem da criança negra. 

Como diz Fanon (1983, p. 72)  

 

O negro em sua condição de vencido, com o processo “educativo” da 
opressão, teve introjetado, em seu âmago, a condição de derrotado e, con-
seqüentemente, desenvolveu um complexo de inferioridade. Cabe destacar 
que o complexo de inferioridade do negro é construto social do branco a 
partir do seu complexo de superioridade. 

  
A pesquisa também nos possibilitou realizarmos um resgate histórico e social 

refletindo sobre “África, para além dos preconceitos e estereótipos” o objetivo foi dis-

cutir os processos históricos e ideológicos através do texto “África, para além dos 

preconceitos e estereótipos”. Nesse texto procuramos resgatar o caráter civilizatório 

da presença do negro no país e isto só se faz por meio do resgate histórico da Áfri-

ca. No final, afunilamos até chegar ao chão da escola com a seguinte questão: como 

se estabelecem as relações étnico-raciais em sala de aula?  

Os professores reconhecem que existe preconceito escancarado nas tensas 

relações que se estabelecem no interior das salas de aula e que são os próprios ne-

gros que se discriminam, aproveitamos para problematizar sobre a ideologia da 

branquitude, e o papel que o branco exerce nessa hierarquia. Por fim compreende-

mos que o respeito às diferenças ainda é um grande desafio. O depoimento de E, é 

bastante ilustrativo quando ele afirma que: 
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Na minha pesquisa eu percebi algumas coisas. No Brasil, não sei se em ou-
tro país, mas, no Brasil a gente não sabe lidar com as diferenças. 
(Depoimento do Teólogo E. Superação). 
 

 Ressaltamos que mesmo após o término “oficial” da pesquisa ainda prosse-

guimos com este debate, pois entendemos que a problematização não se esgota 

quando encerramos os trabalhos acadêmicos, mas, deve permanecer vivo nos diá-

logos e reflexões das práticas pedagógicas. Tivemos algumas superações como as 

observadas no professor G., que compreende os meandros da pesquisa-ação, par-

ticipa fazendo reiteradas críticas da realidade social de desigualdades, injustiças, 

experimentada pelos seus alunos, em sua maioria negra, bem como alguns inédi-

tos-viáveis, observado quando refletimos com professores sobre seus pertencimen-

tos étnicos. Outros aspectos ainda se encontram em construção, pois não pode-

mos deixar de ressaltamos, o pouco tempo que tivemos para o desenvolvimento de 

uma pesquisa-ação existencial. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar as reflexões sobre o processo de formação da identidade étnico-

racial da criança negra, não tinha a mínima ideia dos caminhos que a investigação 

me levaria.  Nesse percurso, revisitei memórias de como me fiz criança negra, revivi 

as dores emocionas das inúmeras situações de desprezo, ou olhares desumaniza-

dores, que nos inferiorizava e nos fazia sentir um “ser menos”. Também foi um mo-

mento de reflexão e avaliação da caminhada e me emocionei ao perceber o quanto 

a criança negra, do interior de uma zona rural chamada “São Pedro”, cresceu atra-

vés dos mais diversos diálogos estabelecidos com o mundo.  

E os conteúdos desses diálogos? São os conflitos existenciais sociais e políti-

cos, culturais, sociais, filosóficos que permeiam nossa existência, mas que quando 
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problematizados, nos permitem pronunciar o mundo, e enxergar as forças opresso-

ras que sempre buscaram limitar minha condição de ser mais.  

Nessa pesquisa, aprendemos que romper estruturas sociais de dominação 

não consiste num processo rápido, exige persistência, disciplina e, no dizer de Cas-

tell (1999 p. 17), “uma mudança de passagem de uma identidade de resistência a 

uma identidade de projeto”.  

Assim, foi preciso criar trincheira de resistência, no meu caso particular, o 

apoio familiar e, principalmente a confiança em Deus foi a base desse processo. 

Também posso afirmar que o amor pela vida (FREIRE, 2005), a fé nos homens, no 

seu poder de fazer e de refazer, de criar e recriar, fé na vocação de “ser mais” que 

não é privilégio de alguns eleitos, mais direitos dos homens que me permitiram está 

aqui. 

Como pesquisadora implicada, o primeiro momento foi o da desconstrução, 

de reconhecer o opressor dentro do oprimido e os limites da minha ação, como por 

exemplo, ao dialogar sobre religiões de matrizes africanas, tendo uma crença evan-

gélica. Compreendi os limites e tensões, entre a intolerância religiosa e os caminhos 

que precisamos percorrer rumo ao respeito às diferenças étnico-culturais, bem como 

do combate intensivo que precisamos desenvolver contra intolerância religiosa.  

É preciso exercer o amor que para Freire (2005) é o compromisso com a li-

berdade do outro, é a verdadeira resistência a minha vontade de dominar. Assim, fui 

buscando me recriar, tentando definhar esse opressor que existe dentro de mim 

buscando ainda, como afirma Souza (1983), exercer a autonomia que só pode ser 

alcançada quando falamos dos nossos pertencimentos étnicos. 

Muitos são os desafios até que tenhamos escolas e professores comprometi-

dos com uma educação multirracial e antirracista. Ao todo realizamos 4 rodas de 

diálogos com professores e alunos. Nelas verificamos que muitos ainda se encon-

tram fragilizados em suas pertenças étnico-raciais, que o não reconhecimento ainda 

é muito presente entre as crianças, como fica evidente na fala da professora a se-

guir: 

 

“[...] Algo assim que foi perceptível, a gente falou três dias, eles não se decla-
ram negros e também não querem ser chamados de negros, num entanto 
eles a maioria disse que tem pais e mães negros, eles reconhecem um ser 
negro na família, mas não se reconhecem como negros.[...]”  
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Concluindo esse trabalho, refletindo sobre o debate étnico-racial na contem-

poraneidade, percebemos que conforme Hall (1999), as identidades da pós-

modernidade se transformaram numa celebração móvel, gerando uma política de 

identidade, advindo dos diferentes antagonismos sociais, e pelas divisões de classe 

gênero, raça, etc. Assim, a diversidade é desafiante, mas alguns como Castell 

(1999), acreditam que é preciso refletir sobre os contextos novos em que se desen-

volve a vida social, para compreender os mecanismos de mudança, e partindo des-

sas situações, buscar um novo quadro teórico para explicá-los. Assim Castell (1999) 

destaca a importância da identidade social, como base de significado de um povo, 

sendo entendido como constructo social, e histórico. Nessa perspectiva é que de-

fendemos a valorização da cultura afro-brasileira bem como a efetivação da Lei 

10.639/03 com seu conteúdo político como o caminho para a construção identitária 

de crianças negras dentro das unidades de ensino de nosso país. 
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I Roda de Conversa – Alunos 

Atividade  

 Quem somos? e Quanto somos? no Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PPGE 
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Quem somos? e Quanto somos? na Bahia. 
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Quem somos? e Quanto somos? na Minha Escola  Davi 

Pinheiro. 
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Una, 26 de maio de 2014. 

 

Ao: Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos da Universidade Esta-

dual de Santa Cruz  

 

Senhor (a) Coordenador (a) do CEP-UESC, 

 

Eu, Cleide Cristina Pereira Santos, responsável pela Escola Municipal Davi 

Pinheiro no município de Una (Ba), conheço o Protocolo de Pesquisa intitulado:  O 

PROCESSO DE FORMAÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICO-CULTURAL DAS CRIAN-

ÇAS NEGRAS: UM DIÁLOGO COM A ESCOLA, desenvolvido pela pesquisadora 

Rosilane Maciel da Silva, e concordo com sua realização após a apresentação do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido devidamente preenchido e assinado 

pelas partes.  

 

O início desta pesquisa neste espaço só poderá ocorrer, a partir da apresen-

tação da carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UESC. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Cleide Cristina Pereira Santos 

Assinatura e carimbo com nome do responsável institucional 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Senhor(a), 
________________________________________________________ 

 

Convido(a) a participar como voluntário (a) na investigação intitulada “O Processo de for-

mação da identidade étnico-cultural das crianças negras: um diálogo com a escola” 

que tem como objetivo: Dialogar sobre os processos de formação de identidade  étnico-

cultural desenvolvidos pela instituição escolar.  No caso de aceitar fazer parte desta investi-

gação, o(a) senhor(a) participará de reuniões com um grupo formado por (e professores)  

para discutirmos, por meio do diálogo, questões vinculadas a  Formação da identidade da 

criança negra.  Logo, exigirá uma disponibilidade de seu tempo para participação das reuni-

ões. A previsão dos encontros será quinzenal por um período de no máximo 1 hora, com 

horário a ser combinado com o grupo. O horário poderá ser  o único incomodo da pesquisa, 

mas, se outros ocorrerem nos comprometemos a  modificar a conduta ou suspender o traba-

lho, se necessário. Lembramos, entretanto, que por se tratar de uma investigação pautada 

no diálogo, todo o processo de construção de conhecimento respeitará o sujeito e seus ar-

gumentos. Assim, o Sr. (a) terá liberdade para pedir esclarecimento sobre qualquer questão, 

bem como para desistir de participar da pesquisa a qualquer momento que desejar, mesmo 

depois de ter assinado este documento, e não será, por isso, penalizado de nenhuma forma.  

A sua participação é de suma importância tendo em vista a necessidade premente  

da criação de políticas públicas para a população negra. Os resultados deste trabalho po-

dem fornecer elementos que possibilitem a análise e reflexão sobre a  construção de identi-

dades das  crianças e jovens  negros da rede municipal de ensino d município Una(Ba). Os 

encontros serão registrados também por meio de áudio e vídeo, asseguramos que os dados 

de identificação e outros confidenciais serão mantidos em sigilo de forma a garantir sua pri-

vacidade e integridade moral. No final da pesquisa todo material será incinerado. 

No caso de desistência basta avisar as pesquisadoras e este termo de consentimen-

to será devolvido, bem como todas as informações dadas pelo(a) senhor(a) serão destruí-

das imediatamente ou devolvidas para o(a) senhor(a).  

 Ademais, como responsáveis por esse estudo, temos o compromisso de manter em 

sigilo absoluto todos os seus dados, declarações, opiniões, bem como indenizá-lo/a, caso 

venha sofrer algum prejuízo moral decorrente do mesmo.  

Uma vez esclarecido o objetivo da pesquisa e sua participação, pedimos que assine 

o presente documento.  

 Desde já agradecemos. 

Rosilane Maciel da Silva- mestranda 
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Pesquisadora Responsável - (73) 99530309 
Rachel de Oliveira 

              Membro equipe de pesquisa - (73) 81389796  
Para mais esclarecimentos informamos o endereço do Comitê de Ética da UESC, o qual 
poderá lhe fornecer dados complementares desse projeto: 
 
Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16,  
Bairro Salobrinho Bairro: CENTRO UF: BA Município: ILHEUS  CEP: 45.662-900 
Telefone: (73)3680-5319 Fax: (73)3680-5319 
E-mail: cep_uesc@yahoo.com.br     Horário atendimento: 8h às 16h 
 
 
Eu, _____________________________________, RG __________________, aceito parti-
cipar da pesquisa intitulada “O Processo de formação da identidade étnico-cultural das 
crianças negras: um diálogo com a escola”. Fui devidamente informado(a) sobre o obje-
tivo da pesquisa e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento sem que me 
cause qualquer tipo de penalização. Fui informado(a) ainda que meus dados pessoais serão 
tratados confidencialmente, sem nenhum dano da minha integridade pessoal e moral. 

 

Una - BA, ______/_____/ 2014.  ______________________________ 

                                        Assinatura  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Dados de identificação: 
 

Título do Projeto: O processo de formação da identidade étnico-cultural das cri-

anças negras: um diálogo com a escola 

Pesquisadoras Responsáveis: Rosilane Maciel da Silva e Dra Rachel de Oliveira 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: UESC– Universidade Esta-

dual de Santa Cruz.                                                               Telefones para contato: 

(73) 99530309 

Endereço: Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bair-

ro Salobrinho Bairro: CENTRO UF: BA Município: ILHEUS  CEP: 45.662-900 

 

Nome do voluntá-

rio:__________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos  

R.G. __________________________ 

Responsável legal (quando for o caso): 

__________________________________________ 

R.G. Responsável legal: _________________________ 

 
 O Seu filho (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “O 

processo de formação da identidade étnico-cultural das crianças negras: um 

diálogo com a escola que tem como objetivo dialogar sobre os processos de for-

mação de identidade  étnico-cultural desenvolvidos pela instituição escolar, respon-

sabilidade dos pesquisadores: Rosilane Maciel da Silva e Dra Rachel Oliveira. 

 

 Nesse sentido procuraremos responder a algumas questões na pesquisa: a 

escola contribui para a formação e o fortalecimento da identidade étnico- racial dos 

educandos? A escola inclui no Projeto Político Pedagógico saberes da cultura ne-

gra?  A escola estabelece vínculos entre o processo de fortalecimento da identidade 

das crianças negras e a valorização da sua cultura? Discutir os aspectos da Institui-

ção Escolar que as crianças ressaltam.  

 
A escuta das crianças justifica-se pelo reconhecimento destas, como atores 

sociais, acreditamos que o estudo do processo de formação da identidade a partir do 
ponto de vista das crianças pequenas pode contribuir para a discussão das políticas 
públicas e das propostas pedagógicas, bem como para a análise de aspectos subje-
tivos das crianças. 
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Utilizaremos como instrumentos para coleta de dados a interlocução com as 

crianças através do uso de pequenos textos e imagens. A pesquisa será realizada 
na escola da criança no horário de aula.  

 
Esclarecemos que: não haverá nenhum tipo de pagamento ou gratificação fi-

nanceira pela participação das crianças; garantimos sigilo que assegure a privacida-
de das crianças quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa e que há 
garantia de liberdade da criança de se recusar a participar ou o responsável de reti-
rar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e 
sem prejuízo ao seu cuidado. 

 
 

 
 
Eu, __________________________________________, RG nº 
_______________________, responsável legal por 
____________________________________, RG nº _____________________ de-
claro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no pro-
jeto de pesquisa acima descrito. 

Ilhéus, _____ de ____________ de _______ 

_________________________________   
               Nome e assinatura do responsável legal   

_________________________________   

                        Testemunha 

____________________________________ 
                         Testemunha              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁFRICA, PARA ALÉM DOS PRECONCEITOS E ESTEREÓTIPOS 
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Rosilane Maciel da Silva* 

 

 

A África possuiu uma História anterior a 
sua exploração colonial iniciada nos séculos XV 
e XVI. Era um local onde existiam grandes e im-
portantes civilizações dentre os primeiros po-
vos da África podemos destacar os BER-
BERES. 

 

 

Fonte: www.ricardocosta.com 

 

Os bérberes eram nômades e viviam em caravanas que cortavam o deserto 

do Saara. 

 

OS BANTOS 

 

 

Os bantos habitavam o noro- es-

te da África, (atuais Estados da Ni- gé-

ria, Mali, Mauritânia e Camarões), 

eram agricultores e faziam da pesca e 

da caça atividades suplementares, 

dominavam a metalurgia, fato que 

possibilitou conquistarem povos vizi-

nhos e assim formarem um grande 

reino, que abrangia grande parte do no-

roeste do continente, o reino do 

Congo. 

Fonte:humanaspasqualini.blogspot.com 

 

Fonte: resobscura.blogspot.com 
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Assim o passado repleto de riqueza da África abrigou alguns reinos mais podero-
sos da antiguidade como o Antigo Egito, o reino do Mali, Songoi, Oiô e Axante, Da-
omé, Gana. Até hoje a Africa é o maior produtor de ouro do mundo só perde para 
da China. 

A África pré- colonial, ou seja, antes da chegada dos europeus era dinâmica com 
reinos, tribos impérios. 

Algumas sociedades africanas pré-coloniais, sob o comando de chefes podero-
sos, ampliaram suas áreas de influência e dominaram outros povos, transformando-
se, assim, em impérios e reinos prósperos e organizados, conforme relatos da épo-
ca.  

 

IMPÉRIO DE GANA 

 

O Antigo Império Gana teve seu apogeu entre os anos 700 e 1200 d.C. O an-
tigo nome desse império era Uagadu, que ocupava uma área tão vasta quanto à da 
moderna Nigéria e, incluía os territórios que hoje constituem o Mali ocidental e o su-
deste da Mauritânia.Era rico em ouro e praticavam com os árabe um comércio tran-
saariano, no qual trocavam ouro por artigos de luxo, especiarias e jóias. 

Declinou devido aos conflitos internos e invasão de outros povos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: rei- nosafricanosno-

bre.blogspot.com 

 

IMPÉRIO DE MALI 

 

Possuía importantes centros urbanos como Tombuctu, que contava com cer-

ca de 100 mil habitantes, a economia era baseada na produção de tecidos, minera-

ção de ouro e comercial de sal também possuía um grande centro de estudos onde 

os sábios reuniam-se para debater o conhecimento e ensinar. 

Antes mesmo das universidades medievais Mali já possuía um centro acadê-

mico semelhante ao que o europeu criou décadas depois.  
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                                    Fonte: www.ricardocosta.com   Fonte: www.viagens.org 

 

 

IMPÉRIO DE SONGAI 

 

Também foi um importante centro comercial. Desenvolveram um funcionalis-

mo publico profissional e nomeavam governado-

res para cada província. 

 

 

 

Fonte: www.ricardocosta.com e civiliza-

coesafricanas.blogspot.com 

 

 

REINO DO CONGO 
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Foi organizado por povos de ori-

gem banta. 

 

No final do sec. XV os portugueses 

aportaram e começaram a construir feitori-

as, no intuitos de portos comerciais. A utili-

zação das armas de fogo pelos portugueses 

acabou por facilitar a conquista desses po-

vos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: civilizacoesafricanas.blogspot.com 

 

Fonte: www.capoeira-auvergne.com 

 

 

A ESCRAVIDÃO ANTES DA COLONIZAÇÃO EUROPEIA 

 

Muitos séculos antes da chegada dos brancos europeus à África, as tribos, 

reinos e impérios negros africanos praticavam largamente o escravismo, da mesma 

forma que os gregos, romanos e demais etnias muçulmanas. Reinos africanos, ti-

nham grandes mercados espalhados pelo interior do continente, abastecidos por 

guerras entre as tribos, seqüestro aleatório, castigos penais, intrigas políticas ou 

ainda a venda de si mesmo por não poder se sustentar 

 

 

Com as invasões ibéricas a necessidade de 

mão- de- obra para a produção em larga escala nas 
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colônias implantadas pela expansão comercial aumentou e com ela o comércio de 

escravos se expandiu de forma exponencial 

 

 

 

 

Fonte: historia8alfandega.blogspot.com 

 

AS TEORIAS DARWINISMO SOCIAL E EUGENIA 

 

A África foi explorada invadida tendo as teorias do darwinismo social, e eu-

genismo, sustentado por muito tempo toda sorte de violência: psicológica, físicas, 

cultural, e econômica.  Apesar de toda a exploração a África é ainda hoje a segunda 

maior produtora de ouro e diamante. 
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ÁFRICA 

 

É preciso ressaltar a grande DIVERSIDADE que há na África, com o objetivo 

de questionar os estereótipos que representam o continente como um só bloco indi-

ferenciado, pois foi o pensamento europeu do fim do século XIX, considerado então 

científico, que construiu essas imagens negativas sobre a África, os africanos e seus 

descendentes nas Américas. 

Logo, a história da África no Brasil tem que se formar para além de narrativas 

culturalistas sobre o africano ou o negro brasileiro. Mais do que a cultura, é preciso 

mostrar o caráter civilizatório da presença do negro no país e isto só se faz por meio 

do resgate histórico da África.  
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ANEXOS 

 

 

Texto: Menina bonita do laço de fita 

 

Era uma vez uma menina linda, linda. 
 
Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos 

e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na 
chuva.    Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfei-
tar com laços de fita coloridas.  Ela ficava parecendo uma princesa das terras da 
áfrica, ou uma fada do Reino do Luar. 
E, havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso sem-
pre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto 
na vida. 
E pensava: 
- Ah, quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela...Por is-
so, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou:- Menina bonita do laço de fita, 
qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou: 
- Ah deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina... 
O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. 
Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretu-
me, ele ficou branco outra vez. 
Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: 
- Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? 
A menina não sabia, mas inventou: 
- Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina. 
O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fa-
zendo xixi. 
Mas não ficou nada preto. 
- Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? 
A menina não sabia, mas inventou: 
- Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina. 
O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir 
sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocozinho preto e redondo 
feito jabuticaba. Mas não ficou nada preto. 
Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: 
- Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha? 
A menina não sabia e... Já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quan-
do a mãe dela que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: 
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- Artes de uma avó preta que ela tinha... 
Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar 
mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, 
os avós e até 
com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a me-
nina, 
tinha era que procurar uma coelha preta para casar. 
Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, 
que achava aquele coelho branco uma graça. 
Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho quando 
desanda 
a ter filhote não para mais! Tinha coelhos de todas as cores: branco, branco malha-
do de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. 
Já se sabe, afilhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. 
E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço sempre encontrava alguém 
que perguntava: 
- Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? 

E ela respondia: 

- Conselhos da mãe da minha madrinha... 

 

 

 

 

 

 

 

Texto: O equilibrista 

 

Era uma vez um equilibrista. 
Vivia em cima de um fio, sobre um abismo. 
Tinha nascido numa casa construída sobre o fio. 
E já tinha nascido avisado de que a casa podia desmoronar a qualquer mo-
mento. 
Mas logo percebeu que não havia nenhum outro lugar para ele morar. 
O equilibrista ainda era bem jovem quando descobriu que ele mesmo é que 
tinha de ir inventando o que acontecia com o fio. 
“_ Meu Deus! Que responsabilidade!” 

Se queria ter uma festa, tinha que fabricar a festa com o fio. 
“_ Não há nenhuma festa pronta para as pessoas ali na esquina. 

 _ Não? Então vou fazer uma. 
CONVITE PARA MINHA FESTA: 

 _ Eu que fiz.” 
Se queria ir a Europa, tinha que construir a viagem para a Europa. 
“_ Tem aí uma viagem para Europa já viajada? 
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 _ Engraçadinho! Não quer mais nada não?” 
Ele então transformava o fio em viagem. E a verdade é que não se arrepen-
dia: 
“_ É incrível quanta coisa se pode fazer com este fio!” 
Para ter amigos, o equilibrista tinha que procurar outros equilibristas. 
As pessoas desequilibristas não queriam ser amigos dele: 
“_ Que idéia essa, de viver assim! É louco!” 
O equilibrista tentava se defender: 
“_ A idéia não foi minha, já nasci assim!” 
Mas as pessoas não queriam ouvir: 
“_ Imagine se vou acreditar numa mentira dessas!” 
Elas juravam que ninguém nasce assim. 
O equilibrista então, ia se encontrar com outros equilibristas. 
“_ Como vai? 
 _ Vou me equilibrando dentro do possível.” 
O equilibrista ficava um pouco assustado com a conversa dos desequilibris-
tas: 
“_ Como vai? 
 _ Muito mal. Meu carro enguiçou. 
 _ Como vai? 
 _ Muito bem. Minha caderneta rendeu juros. 
 _ Mas então quem vai mal e quem vai bem não são vocês. São o carro e a 
caderneta. 
 _ Há! Há! Há! Olha o bobo! 
 _ Qual a diferença?” 
Os equilibristas também podiam ir muito mal ou muito bem. 
Mas a conversa deles dava para entender: 
“_ Como vai? 
 _ Vou mal. Estou com um elefante na cabeça. 
 _ Como vai? 
 _ Vou bem. Hoje, pela primeira vez, eu verdadeiramente vi um beija-flor.” 
É verdade que, às vezes, o equilibrista ficava morrendo de inveja de quem ti-
nha um chão. Mesmo que fosse feinho. 
Na mesma hora se desequilibrava e caía. Enquanto caía gritava: onde fica o 
chão? Mas só recebia respostas mau criadas, esta claro que fica em baixo 
não enxergava, mas embaixo de que? Olha não tenho tempo pra conversas 
bobas vá se bem. 
O equilibrista fazia um esforço danado para saber onde era embaixo. 
Afinal desistia: 
“_ O jeito é ir desenrolando o meu fio!” 
E desenrolava o melhor que podia. 
“_ Pensando bem, gosto de ser equilibrista. Pensando bem, como é dura a 
vida de equilibrista! Pensando melhor, é ruim e bom. Tudo misturado.” 
De vez em quando o equilibrista dava uma paradinha e olhava para trás: 
“_ Puxa! Meu chão fui eu mesmo quem fiz!” 
Tinha que ser uma paradinha rápida. 
“_ Meu avô sempre dizia que quem para demais para pensar acaba sem sa-
ber andar.” 

O equilibrista pensava em um justo tempo, e andava em um justo tempo, e 
aprendia a fazer isso com o tempo. 
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Assim foi chegando ao fim do fio. 
Antes de despedir-se, disse: 
“_ Respeitáveis outras pessoas! Esta vida de equilibrista é perigosa, mas 
muito interessante. Por mim, fiz o que podia e achei que valeu a pena. 
Adeus!” 
Umas pessoas concordaram. Outras, não. 
“_ Eu também acho muito interessante! Viva o equilibrista! 
 _ Eu não acho graça nenhuma! 
 _ Eu acho que vale a pena! Vale muito a pena! 
 _ Não vale a pena nada! Eu acho uma boa droga!” 
O equilibrista deu um risinho: 
“_ Justamente o interessante é que cada um acha o que quer!” 
E saiu. 

 

 

 


