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PREFÁCIO 
Este dossiê resulta da parceria entre a Revista África e Africanidades e o Congresso 
Internacional Artefatos da Cultura Negra – 2021. Trata-se de uma coletânea de textos 
que apresentam reflexões sobre a construção de uma educação antirracista a partir 
de uma diversidade de temas e apresentações de possibilidades didático-
pedagógicas, em especial, para o campo da educação básica. Os artigos são 
resultados de pesquisa e de experiências docentes e manifestam o comprometimento 
de professores (as) antirracistas no avanço e ampliação das ações para a efetivação 
das Leis Nº. 10.639/03 e Nº. 11.645/08. 
O Congresso Internacional Artefatos da Cultura Negra é uma ação em rede, 
multidisciplinar, que acontece anualmente no Cariri cearense organizado por 
pesquisadores (as) e grupos de estudos e pesquisas das universidades cearenses 
(URCA, UFCA, IFCE, UFC, UNILAB), pelo Grupo de Valorização Negra do Cariri – 
GRUNEC, pela Associação Libertaria de Desenvolvimento e Educação Interativa 
Ambientalmente Sustentável - ALDEIAS Ponto de Cultura,  o Movimento de Arte e 
Cultura do Sopé e Serra do Araripe – MOACPES, em parceria com a Revista África e 
Africanidades (RAA) e  diversas instituições. A ação agrega artistas, professores (as), 
estudantes, ativistas dos movimentos sociais, pesquisadores (as), mestres e mestras 
da cultura.  
Com isso busca -se fortalecer a dimensão do enfrentamento ao racismo nos 
processos educativos refletindo o lugar da formação dos profissionais da educação e 
das escolas de educação básica na ressignificação da relação com os saberes 
ancestrais negros e indígenas. O evento também atua na produção e circulação de 
referenciais bibliográficos e materiais didático-pedagógicos no intuito de ampliar as 
produções nesse campo. 
Os artigos que compõem esta edição do Caderno Olhares docentes apontam para 
reflexões que valorizam a escola de educação básica e os espaços de formação dos 
profissionais da educação e reconhecem a necessidade de uma mudança 
epistemológica que tenha os saberes ancestrais e as trajetórias históricas da 
população negra como fundamento importante na construção de uma educação 
antirracista.  
Uma boa leitura! 

 

Prof.ª. Drª. Cicera Nunes (NEGRER/URCA) 

Prof. Me. Tayronne de Almeida Rodrigues (RAA) 

Prof.ª. Ma. Nágila Oliveira dos Santos (RAA) 

Prof. João Leandro Neto (RAA) 

 



 

 

Revista África e Africanidades, Ano XIV - nº 41, Fevereiro de 2022 – ISSN: 1983-2354 
http://www.africaeafricanidades.com.br 

 
 

 



 

 
 

SUMÁRIO 

 
O TERREIRO E O LUGAR DENTRO DOS TERREIROS: A DOCÊNCIA E O 
RECONHECIMENTO DESSE PATRIMÔNIO CULTURAL ................................................. 9 

Samuel Morais Silva, Henrique Antunes Cunha Jr. 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE E ATUALIZAÇÃO CURRICULAR: O 
ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA EM CURSOS DE 
ARQUITETURA E URBANISMO ............................................................................................... 20 

Fernanda Rocha de Oliveira, Maria Eliane Esmeraldo M. Sousa 

MEMÓRIAS DA TRANSIÇÃO CAPILAR DE ESTUDANTES NEGRAS DO CURSO 
DE PEDAGOGIA A PARTIR DAS VIVÊNCIAS NO ARTEFATOS DA CULTURA 
NEGRA ............................................................................................................................................... 32 

Kátia Karoline Ferreira Silva, Cicera Nunes 

UM OLHAR SOBRE A LEI 10.639/2003 NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
IMPLEMENTAÇÃO E APLICABILIDADE .............................................................................. 46 

Aliana Francisca da Silva, Rosália Felipe da Silva, Reginaldo Ferreira Domingos 

A EFETIVAÇÃO DA LEI 10.639/03 ATRAVÉS DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS .. 55 

Rafael Ferreira da Silva, Meryelle Macedo da Silva 

A PORTA DE VIDRO PERCEBIDA ATRAVÉS DO PENSAMENTO NEGRO ........... 62 

Ana Paula de Oliveira Ribeiro Leite 

SER HOMEM NO CURSO DA PEDAGOGIA DA UNILAB: ENFRENTAMENTOS 
IDEOLÓGICOS E O TORNAR-SE PEDAGOGO ................................................................. 69 

Gilson Armindo Domingos, Geranilde Costa e Silva 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E RECONHECIMENTO QUILOMBOLA: UMA 
RELAÇÃO POSITIVA .................................................................................................................... 84 

Geovani de Oliveira Tavares, Francisco Wagner Santana Filgueiras 

ANTONIETA DE BARROS: MEMÓRIA, RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA NO PARLAMENTO CATARINENSE .............................................. 97 

Laura Josani Andrade Correa, Marilú Lima de Oliveira, Mariana Bernardes Teodosio 

O BRANQUEAMENTO DA PELE DAS MULHERES NEGRAS EM ÁFRICA: UMA 
RESPOSTA A NARRATIVA DA MODELO QUENIANA HUDDAH MONROE ......... 118 

Gilson Armindo Domingos 
 

 

  



 

 

Revista África e Africanidades, Ano XIV - nº 41, Fev. de 2022 – ISSN: 1983-2354 
http://www.africaeafricanidades.com.br 

http://www.africaeafricanidades.com.br 

 
9 

O TERREIRO E O LUGAR DENTRO DOS TERREIROS: A DOCÊNCIA 
E O RECONHECIMENTO DESSE PATRIMÔNIO CULTURAL 

 
Samuel Morais Silva 

Secretaria Municipal de Educação de Crato, Ceará (CE) 
E-mail: samuelms1506@hotmail.com.br 

Henrique Antunes Cunha Jr. 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará (CE) 

E-mail: hcunha@ufc.br 
 

RESUMO: Os aspectos maléficos da escravidão e seus derivados geraram efeitos danosos às 
populações africanas e afrodescendentes, sendo considerado o maior crime que a colonização 
cometeu contra a humanidade. Apagaram do imaginário social de muitas gerações que passaram pela 
escola, os repertórios culturais de matriz afro e as africanidades nas suas mais diversas expressões e 
manifestações. O apagamento e a negação da ancestralidade na escola foram piores às religiões de 
base africanas. A exemplo dessa informação, temos as casas religiosas de Umbanda e Candomblé, 
marcadas por preconceitos e discriminações, sofrendo na sua plena dimensão cultural, o direito de se 
constituírem como religião. Nesse entendimento, os caminhos que nos conduziram até essa escrita 
têm a ver, notadamente, com os efeitos coloniais da supremacia branca que funciona pela eliminação 
da cultura africana e dos seus descendentes na diáspora negra, atrocidades cometidas na história do 
racismo religioso em que os umbandistas e candomblecistas são atacados por causa das suas 
religiões. Vivenciando e experimentando as dores e mazelas desses ataques racistas, procuramos, 
através deste artigo, não permitir que a escola incumba os mesmos erros do passado com outras 
gerações. Nesse sentido ressaltamos a importância deste artigo, para ampliar o trabalho coletivo na 
superação dos conflitos étnico-raciais e combater o racismo religioso dentro e fora do âmbito escolar, 
evidenciando principalmente a valorização das expressões e singularidades marcadas na história do 
povo de terreiro em toda a sua diversidade cultural, admitindo que cada escola, em especial as públicas, 
tem esse patrimônio cultural -ancestral fincado nos territórios escolares.  
 
Palavras-chave: Educação. Patrimônio. Terreiro.  
 
DOI: 10.46696/issn1983-2354.raa.2022v14n41.olharesartefatos2021.p09-19 
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INTRODUÇÃO – ABRINDO A PORTA DO TEMPO 

Iniciamos esse texto pedindo licença aos nossos ancestrais pela escrita, 
especialmente ao pai Francisco de Oxóssi1, sua benção. Deseja-se nesse artigo 
andar pelo terreiro de umbanda Casa de Oxóssi, localizado no bairro Seminário, na 
cidade do Crato, na região do Cariri, Sul do Ceará. Território afromarcado pelos 
toques dos tambores e cultos afro-religiosos que preservam o patrimônio cultural de 
base africana enraizado no ser e existir das/os mães, pais e filhas/os de santo. No 
bailar das palavras espera-se que as(os) leitoras(es) percorram também o bairro e 
entre na casa religiosa, na perspectiva de tecermos um diálogo que ultrapasse a ideia 
do tempo / espaço doutrinário, para um espaço / tempo que privilegia o patrimônio e 
a educação pluralista como caminhos possíveis para garantir os conhecimentos sobre 
as diversas culturas e religiões da humanidade (CUNHA Jr., 2009).  

Usando poeticamente a metáfora das vivências nos terreiros, deseja-se através desse 
texto, andar pelas águas doces e salgadas, cursar rios e cachoeiras, atravessar matas 
e encruzilhadas, por que se faz num processo formativo pedagógico, onde nenhuma 
água que deságua é igual à outra e continuamente se faz, refaz, desfaz, entretanto, 
sempre está lá... Do mesmo modo são as matas e encruzilhadas, se fecham, 
entrelaçam, se abrem e abrem caminhos em um ato contínuo de formação. 

Faz-se desejo desde um espaço / tempo mítico, cíclico, dinâmico, pedagógico, 
escolar, não marcado por proselitismo de nenhuma religião. Mas sim, um espaço / 
tempo educativo para o lazer, prazer e formas de sociabilidade em que possa falar 
nas escolas da umbanda como um dever de esclarecer a importância desta na cultura 
brasileira e também no sentido de combater os preconceitos e racismos contra a 
população e a cultura negra (CUNHA Jr., 2009).  

Estamos falando de um patrimônio que é solo africano, espaço de resistência da 
cultura negra, um lugar de ocupação da diáspora onde a identidade afrodescendente 
é trans-histórica (OLIVEIRA, 2006). Nos terreiros é noite quando se deseja noite, 
aprendendo-se com as luzes impetuosas que reverenciam a ancestralidade, assim 
como o brilho das estrelas e clarear da lua visto da porta do tempo... Aprende-se 
também, com / na escuridão. Como parte do patrimônio cultural dos bairros 
afrodescendentes, as casas religiosas de matriz afro, são alimentadas pelos gestos 
solidários de irmanação, formas de organização, ações que reatam o tecido ancestral 
e reunificam a nação esfacelada pelo racismo religioso. 

Por isso, esse artigo intenta ser um convite, a visitar a rua onde está fincado a Casa 
de Óxossi, ser parte do bairro Seminário e adentrar no terreiro para conhecer as 
estruturas dinâmicas civilizatórias africanas, à cosmovisão de mundo produzida no 
continente africano e ressignificada no Brasil, aspectos civilizatórios característicos 
da cultura negra, que reconstitui o contexto social brasileiro, preservando, entretanto, 

 
1 Zelador do terreiro Casa de Oxóssi.  
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nossa matriz cultural afrodescendente (OLIVEIRA, 2016). O ritmo arquitetônico do 
bairro Seminário mudou. O padrão da planta não permanece mais tão colonial, salve 
os terreiros de umbanda! 

ENTRANDO NO PATRIMÔNIO CULTURAL DE BASE AFRICANA: A ARTE 
ANCESTRAL TECIDA NOS TERREIROS 

O terreiro, roça ou casa de santo como muitas pessoas titulam, é um espaço de 
convivências harmoniosas, que tem como finalidade o respeito à ancestralidade 
africana e preservação do equilíbrio da natureza (CUNHA Jr., 2009). O ambiente 
sacralizado é um espaço também político de atuação em que as(os) sujeitas(os) 
permanecem se organizando e lutando para um projeto de sociedade em que caibam 
todas(os). O processo de fortalecimento de identidades individuais e coletivas nas 
casas de santo, não se dá excepcionalmente de forma tranquila, estática, esse 
processo acontece mediante inquietudes e tensões no sentido de o grupo poder 
encontrar suas semelhanças e as diferenças não os afastarem. Momentos de intenso 
valor espiritual e humano para evolução das(os) sujeitas(os). A esse respeito, Vanda 
Machado nos fala que,   

o terreiro é um território gerado por uma teia cultural que se apresenta com 
um conjunto indissociável pela identidade grupal e solidariedade da educação 
na vida. Isso não afasta suas contradições e sérios conflitos que afetam e 
desequilibram as vivências comunais. (MACHADO, 2013, p. 49). 

Os terreiros, seja ele de umbanda ou candomblé, são espaços de cultura e educação, 
onde há um conjunto de códigos dito oralmente dentro deles, que ensina para além 
de fazer o ebó (limpeza espiritual). Ensina filosofia, história, geografia, sociologia, 
cuidados com saúde, preservação do patrimônio, ecologia, meio ambiente, culinária, 
artesanato, canto, dança, instrumento de percussão e manejo de ferramentas 
diversas. Destarte, nós, educadores e educadoras, precisamos abordar em nossas 
aulas e práticas pedagógicas esses ensinamentos e fazer valer a existência digna das 
religiões de base africanas nas nossas escolas (CUNHA Jr., 2009).  

Ao adentrarmos em um terreiro de umbanda ou casa de candomblé, podemos nos 
deparar com uma série de dúvidas, por vezes, incertezas e questionamentos que nos 
levam a muitos momentos de reflexão e de introspecção, por conseguinte, o processo 
de descortinar a identidade reencontrando a ancestralidade, uma vez que inicia o 
(re)nascimento consigo e com o outro, para compreender a ética do conviver bem, 
pois o espaço fornece para nós toda a base de ensinamentos ancestral, um conjunto 
de ferramentas para um bem-viver melhor em comunidade.   

Pensar que as religiões de base africanas são crendices, sem importância, é 
desconhecer a riqueza de conhecimentos processados nestas religiões que são 
escolas profundamente sábias, territórios onde nós podemos trocar nossas 
afetividades, desenvolver a nossa essência. São Ilhas de África que nos permitem 
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conhecer melhor a forma de ser e pensar da população negra e também do povo 
brasileiro como parte integrante do conhecimento da humanidade (CUNHA Jr., 2009).  

Neste ponto, concordamos com Eduardo Oliveira2  quando ele insiste na importância 
do movimento pedagógico ancestral de ir ao encontro dos terreiros, pois não dá para 
compreender a história africana e afro-brasileira nas escolas sem prescindir o 
movimento ancestral, que nunca deve ser linear, sempre circular, onde o movimento 
tem o desequilíbrio como o reequilíbrio e, assim, desconstruímos e reconstruímos o 
que foi arquitetado com base nas inverdades coloniais. O movimento de ginga é o 
privilegiado para compreender nossas matrizes africanas, pois esse conceito nos tira 
da lógica linear / unidimensional, uma vez que a ginga é o elo entre as culturas 
ancestrais (OLIVEIRA, 2007). Ou seja, “[...] a ginga é a síntese da cosmovisão 
africana” (Idem, p. 183). 

Essa ginga é também pensar e si questionar enquanto ser humano, educadoras e 
educadores e questionar o mundo lá fora: Por que a escola tem uma disciplina 
nomeada religião, mas nega os estudos das religiões de matrizes africanas? Por que 
só se fala em duas religiões na maioria das escolas brasileiras? Por que o estado é 
laico, mas as escolas celebram os festejos notadamente da religião católica? Cultua 
suas santas e seus santos, porém nega a existência dos orixás? Por que a escola não 
aplica a lei 10.639/03 que implica no ensino de história e cultura africana e 
afrodescendente como parte da necessidade da inclusão da informação sobre as 
religiões de base africana? Isso é pensar filosoficamente, sociologicamente e 
pedagogicamente gingando a partir dos terreiros. Isso é um exercício docente que 
incumbe também a Gestão das escolas e os professores das redes de ensino. 

Pode entrar, sejam bem-vindos à nossa Casa de Santo (Pai Francisco de Oxóssi)  

A forma como somos representados na escola ainda é extremamente distante da 
realidade sócio espacial e temporal das/os educandas/os. Percebemos que as ruas, 
os bairros e as cidades mudam constantemente, no entanto, a planta arquitetônica de 
muitas escolas permanece colonial. É como se o currículo não estivesse situado no 
tempo e no espaço do alunado (SILVA, 2018). Dessa forma, a escola comete erros 
atinados quando fala do lugar que nem ela mesma conhece, do território que não 
percorreu. O sentimento do território local não é vivido e sentido pelos alunos. Os 
momentos poderiam render incalculáveis aprendizados para o conhecimento de si e 
do local onde estão circunscritos. 

A rua Manoel Macedo é um desses espaços geográficos pouco explorados em sala 
de aula pelo professorado da rede municipal de ensino do Crato. Há oito anos 
lecionando na Educação Básica na citada cidade, o professor Samuel, um dos autores 
deste artigo, desconhece aulas de campo que tenham mostrado os aspectos 
geográficos, históricos, culturais e ancestrais formadores da alma do povo cratense. 

 
2 Palestra proferida no VI Artefatos da Cultura Negra na Universidade Regional do Cariri (URCA), em 
Crato-CE, em 2016. 
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As/os discentes sabem nomear a cidade, as ruas, os bairros, todavia desconhecem a 
história arquitetônica ou as pessoas que construíram. E, como não conhecem o ritmo 
arquitetônico por qual passou a historiografia da cidade, não sabem das 
peculiaridades ancestrais presentes na territorialidade, são esvaziados da memória 
ancestral (SILVA, 2018). 

Figura 1: Rua Manoel Macedo. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Dito isso, já que as escolas cratenses seguem negando o conhecimento das ruas, 
dos bairros e da cidade onde estão fincadas as esferas das heranças africanas 
legadas, apresentamos (figura 1) a rua Manoel Macedo, onde está afro-marcado o 
terreiro de Umbanda Casa de Oxóssi, além de mais duas casas religiosas de base 
africana. 

Figura 2: Terreiro Casa de Oxóssi. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Derrubar o amontoado de inverdades que esconde a história do Crato e veste a 
cidade com outra roupagem, admite assentar nossa história na historiografia local, 
corrigindo erros imperdoáveis do passado, para que a mesma não siga os mesmos 
passos da historiografia nacional que ainda não tratou devidamente a história do pós-
abolição (SOUSA, 2015). Daí decorre a ausência no currículo escolar, dos marcos 
étnicos, dos vínculos comunitários propiciados por diferentes formas de conexão 
ancestral e todos os artefatos relacionados à ancestralidade africana na história local. 

Este artigo busca preencher esta lacuna para compreender o espaço cratense, como 
um território negro. Nesse percurso ancestral, apresentamos desde dentro, o terreiro 
Casa de Oxóssi (figura 2), o espaço formador da alma de muita gente. Local onde 
aprendemos a ver o mundo e cada um/uma de nós como gente que carrega em si, o 
mundo ao qual pertencemos e que nos faz acreditar que a diáspora apenas nos 
afastou de um lugar, para que pudéssemos carregar em nós tudo aquilo que os 
nossos ancestrais representam: um corpo no mundo! A nossa conexão com a África, 
é nascida e fortalecida pelos terreiros. 

Figura 3: Festa Exu das encruzilhadas. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

A corporeidade arremessada nos centros das casas religiosas, girando e 
movimentando os terreiros, estão para além dos corpos colididos, transpirados, 
esquentados. São livros, currículos, escolas da vida, são poesias que permeiam 
contos, atravessam imaginação, nos faz rir, chorar, sonhar, sentir através das danças 
memórias e histórias testemunhadas que tecem a fortaleza e a organização da luta, 
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da resistência, da resiliência, do agrupamento e, nesse agrupamento, o cuidado 
ancestral com o ser físico, psíquico, afetivo, cultural, educativo, intelectual e espiritual, 
visto que não somos seres fragmentados e sim tecidos em plenitude. 

Neste sentido, precisamos olhar pedagogicamente para esses corpos, corpos estes 
produtores de conhecimento e saber, singularizados pela cultura negra, por seu real 
vivido, por sua filosofia imanente, por sua dinâmica civilizatória que marcou e marca 
definitivamente a formação social brasileira (OLIVEIRA, 2006). Aqui (figura 3), 
invocamos a corporeidade, onde aprender nos terreiros também se faz desde o corpo, 
o corpo que fala, gira, sente, sonha, deseja, projeta, o corpo que é afeto assim afaga, 
ama, liberta (OLIVEIRA, 2007).  

Figura 4: Quadros em homenagem aos pretos velhos. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

As homenagens à ancestralidade nas religiões africanas, são parecidas com uma 
família que tenha as mães, os pais ou as avós e os avôs já falecidos. Conforme 
mostrado na imagem acima (figura 4), os parentes têm fotos nas paredes e em álbuns 
como testemunhos das lembranças afetivas. Assim como em muitas famílias, o povo 
de terreiro também guarda essa memória em fotografias, faz festas para lembrar e 
homenagear os antepassados desaparecidos (CUNHA Jr., 2009). No caso do âmbito 
familiar, nas festas fazem as comidas, ofertam bebidas e contam as histórias que os 
entes queridos gostavam.  

Nas religiões de base africana é isto que acontece. As lembranças e homenagens 
aos antepassados são realizadas em festas com as comidas, bebidas e com os 
objetos que representam estes antepassados para manter viva a memória destes. As 
divindades homenageadas nos rituais de terreiros são antepassadas que foram 
importantes para nossas existências no presente, são pontes da ancestralidade 
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africana que nos permite reportar a nossa ancestralidade negra (CUNHA Jr., 2009, p. 
100).  
  

Figura 5: Casa dos Exus. 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Tomamos emprestado fragmentos do texto do professor Henrique Cunha Jr. (2009), 
para refletimos sobre mais uma possibilidade de transposição didática apresentada 
neste estudo, sobre as religiões de matrizes africana. Cunha Jr. (2009) em seus 
argumentos profere que a população desenvolve um medo aparentemente natural do 
desconhecido e devido às propagandas racistas em torno da desqualificação das 
culturas africana e afrodescendentes, passam a cultivar o medo sobre as religiões de 
base africana. Como parte desse medo, habita fortemente no imaginário racista, a 
depreciação das casas de Exu e o próprio nome das divindades. A esse respeito, 
Cunha Jr. nos lembra que, 

Os africanos conheciam plantas venenosas, alucinógenas e entorpecentes. 
Eles administravam porções para envenenar os escravizadores, para que 
estes tivessem desequilíbrios psicológicos ou sonos profundos que 
propiciava momentos de fugas e rebeliões. Estes europeus assustados com 
as mortes súbitas e os desequilíbrios psíquicos, imputavam estes fatos a 
denominada magia negra, ou seja, com poderes sobre naturais vindos das 
religiões africanas. Desta forma se difundiu uma forma de medo sobre as 
formas de expressões africanas. (2009, p. 102) 
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Nesse sentido, trazer Exu para sala de aula ou levar a sala de aula até Exu, é ir contra 
a autoridade colonial, a pedagogia do medo que usa e abusa do imaginário dos 
alunos, postulando a não importância da história e memória das divindades das 
encruzilhadas. Trazer Exu para sala de aula ou levar a sala de aula até Exu 
corresponde a uma ousadia didático-pedagógica, a um exercício docente afrontoso 
que leva em conta a laicidade do Estado, a educação inclusiva, plural, democrática e 
valorativa. Laroiê, Exu! 

Desse modo, essa divindade transmutada em palavras, reverenciada nas 
encruzilhadas, nas festas através das danças e doutrinas nos terreiros de umbanda e 
candomblé, se desdobra em todo tipo de comunicação. Com seus significados e 
significâncias, dizem-se, também, nos movimentos próprios um fazer pedagógico que 
precisa alcançar os bancos escolares. Logo, a casa de Exu mostrada na imagem 
(figura 5), está estacionada, mas ela é movimento pedagógico que se oferece através 
das comunicações didáticas, que nos leva ao encontro do outro, partindo-se do 
reconhecimento do/s outro/s e do eu mesmo, é outro modo de ser, é um modo de 
africanizar-se. Onde houver movimento, Exu estará presente! Sua potência-axé se 
relaciona na capacidade de criar novas possibilidades de ensinar, é um exercício de 
artistágem, de criatividade e inventividade do trabalho docente. 

Figura 6: Roça ancestral 

 
Fonte: Acervo pessoal. 

Andar pelas adjacências do terreiro Casa de Oxóssi, estar desde dentro da casa 
religiosa, é possível vivenciar o encontro da mãe natureza, onde a ancestralidade 
deita suas raízes, folhas e flores, levando as pessoas a se curarem e se libertarem de 
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algumas doenças e problemas. Pois o axé do sagrado das plantas e ervas medicinais 
nos arredores do terreiro, imprime o sentimento de cura e soluções de problemas, a 
partir da conexão ancestral com a natureza. À sombra das Cidreiras, Camomilas, 
Capim-santo, Pinhão-roxo, Espada de São Jorge, Arruda, entre outras plantas, 
certificam a grandeza dos ensinamentos da experiência das rezas que nos foram 
legados dos nossos ancestrais.  

Esses centros de religiões africanas comportam vários berços agrícolas, a saber 
localidades onde os citados cultivos das plantas e ervas medicinais possuem uma 
ancestralidade propriamente africana, às vezes desde a chamada pré-história. “Os 
trabalhos de rituais têm como uma das finalidades a preservação deste equilíbrio na 
natureza para a prosperidade e felicidade humana”. (Cunha Jr., 2009, p. 100). Do 
ponto de vista dos hábitos culinários e do uso para as rezas, independentemente do 
local de surgimento, sabemos que são de uso inegável em vários países africanos.  

O registro lindamente afro-referanciado na imagem (figura 6), é da roça ancestral de 
pai Francisco de Oxóssi, que também é rezador e curador, assim como dos adeptos 
que o procuram, mas pode ser sua também leitor(a)! Pode entrar para conhecer e se 
conectar com a ancestralidade ao transversalizar saberes das tradições orais africana 
e afrodiáspóricas com os campos das ciências biológicas, da geografia, da história, 
da pedagogia de terreiros (DOMINGOS, 2011) e potencializa-se a capacidade de 
filosofar, de repensar o que se sabe sobre si e sobre o mundo. Mas um filosofar que 
seja pensar sentindo, e sentir com o pensar na perspectiva de incluir as transposições 
didáticas apresentadas na escola…! Especialmente se você for um educador ou 
educadora. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS – A GIRA SEGUE GIRANDO  

A história do terreiro casa de Oxóssi, assim como a história de muitos outros terreiros 
de umbanda e candomblé, ecoa no tempo e no espaço cratense a memória ancestral 
dos nossos antepassados e a (re)existência dos afrodescendentes em terras 
brasileiras. Narrativas de personas que possuem conotações simbólicas 
significativas, em razão do local que escolheram para viver e construir seu patrimônio 
cultural, espaço ancestral repleto de fatos marcantes e reputados que essas linhas 
textuais são insuficientes para responder. Quando a escola nega e apaga a história 
dos educandos cujas famílias são membros da umbanda e candomblé (CUNHA Jr., 
2009), ela comete um crime pedagógico. Não sei se já prestaram as contas os autores 
que produziram muitas vezes no âmbito escolar, um clima de desconforto e rejeição 
de alunos que as famílias sejam membros de religiões de base africana.  

É hora das escolas irem beber na fonte da sabedoria da cultura negra e se 
concentrarem nas produções didático-pedagógicas antirracistas que se situam na 
cultura ancestral viva nos terreiros e no território afrodescendente. É preciso que o 
saber, é necessário que o conhecimento, que aquilo que se sabe e se produz nas 
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casas de santo, entre de fato nas escolas a partir das mais diversas cosmosensações 
e corra como um sangue dentro de nós, educadores e educadoras, irrigue a nossa 
mente, o nosso jeito de pensar, de sentir e se transforme em ações educativas no 
comprometimento de um mundo melhor para o povo negro.  

O que chamamos aqui de ações educativas, é semelhante aos ritos de iniciação, pois 
o ensino e a aprendizagem circulam em torno dos aspectos civilizatórios e a tessitura 
dos processos formativos perpassa pelos princípios e ensinamentos da forma cultual 
de matriz africana, as compartilhas e socializações são coletivas. Assim como os ritos 
iniciáticos nos terreiros de Umbanda e Candomblé, as ações educativas devem incidir 
da mesma forma e numa responsabilidade social e racial sagrada, obedecendo às 
normas ancestrais. A passagem acontece no ato formativo da transformação das(os) 
sujeitas(os) a partir do momento que reconhecem suas ancestralidades, tornam-se 
conscientes das suas africanidades e assumem a responsabilidade da continuidade 
das tradições ancestrais na escola, na universidade e em todo e qualquer espaço 
formativo. O intuito dessas ações educativas é fazer a gira pedagógica (os 
conhecimentos, saberes e transposições didáticas) girarem. 
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RESUMO: O presente trabalho, que é fruto de uma pesquisa1 realizada no âmbito do Curso 
de Especialização em Formação de Professores para o Ensino Superior, do Centro 
Universitário de Juazeiro do Norte (UNIJUAZEIRO), apoia-se em duas problemáticas: a 
primeira é a necessidade de inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" – 
obrigatória no currículo escolar de estabelecimentos de ensino fundamental e médio – nos 
planos de aprendizagem das disciplinas teóricas de Arquitetura e Urbanismo; a segunda é a 
importância da formação continuada docente – sobretudo nos cursos cujos professores são, 
predominantemente, bacharéis (não licenciados) – para dar, ao docente, mais clareza do seu 
papel na revisão crítica e constante melhoria dos conteúdos – que devem estar sintonizados 
com as necessidades da sociedade. Com base nesse contexto, é objetivo do artigo 
demonstrar a importância da formação continuada docente para atualização curricular de 
cursos do Ensino Superior, bem como analisar, por meio de um estudo de caso, para tanto 
foram realizados, como procedimentos metodológicos, pesquisas bibliográfica, documental e 
em portal da internet. 

Palavras-chave: Formação Continuada Docente. Atualização Curricular. Arquitetura e 
Urbanismo. História e Cultura Afro-brasileira. 
 
DOI: 10.46696/issn1983-2354.raa.2022v14n41.olharesartefatos.2021.p20-31 
 

  

 
1 O artigo é fruto de trabalho apresentado à disciplina Estágio Supervisionado, em 2021. 
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INTRODUÇÃO 

Uma das autoras do presente texto passou a atuar como docente em Instituições 
Ensino Superior (IES) a partir de 2017, e desde 2020, se tornou aluna de um curso de 
especialização em docência no ensino superior. Esse contexto a permitiu identificar, 
a partir de sua prática profissional, problemáticas relacionadas à sua área de atuação 
profissional: o ensino de Arquitetura e Urbanismo. 

Durante sua prática docente mais recente, a referida autora percebeu a importância 
da inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" – obrigatória no currículo 
escolar de estabelecimentos de ensino fundamental e médio2 – nos planos de 
aprendizagem das disciplinas teóricas de Arquitetura e Urbanismo.  

Considerando o crescente movimento, nacional e internacional, de busca por 
mitigação do histórico quadro de invisibilização dos povos de matriz africana, vê-se a 
necessidade de pesquisas e debates sobre as contribuições das diversas etnias 
africanas para nossa história e cultura. Como consequência, espera-se também que 
este reconhecimento incremente a valorização dos elementos representativos da 
nossa múltipla identidade cultural, fomentando a sensação de pertencimento, de 
diversos grupos da nossa sociedade, em relação aos territórios que habitam. 

Sem embargo, como apontam Oliveira e Furtado (2021), a realidade de muitos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo no Brasil ainda está aquém do desejado, no tocante à 
inclusão da temática de valorização da cultura negra nos currículos de suas IESs. 
Como consequência desse processo, egressos desse curso, que não estudam 
adequadamente as contribuições de matriz africana para a constituição da nossa 
sociedade, podem não reconhecer diversos registros materiais construídos por esses 
povos, em terras brasileiras. Tal fato alimenta a sub-representatividade negra nas 
políticas de memória do nosso país (OLIVEIRA, 2021). 

Diante desta problemática, constata-se a importância da formação continuada 
docente, que traz, para esse profissional, mais clareza do seu papel na revisão crítica 
e constante melhoria dos conteúdos – que devem estar sintonizados com as 
necessidades da sociedade. Dita formação é ainda mais necessária para professores 
que não se graduaram em licenciatura, como é o caso dos arquitetos e urbanistas 
docentes, uma vez que sua formação inicial não lhes deu bases pedagógicas 
importantes para sua atuação no ensino. 

Buscando avançar sobre o tema, o presente trabalho objetiva demonstrar a 
importância da formação continuada docente para atualização curricular de cursos do 
Ensino Superior, bem como analisar, por meio de um estudo de caso, o nível de 
inserção da temática História e Cultura Afro-Brasileira em um curso de Arquitetura e 
Urbanismo de uma Instituição de Ensino Superior localizada em Juazeiro do Norte-
CE.  

 
2 Obrigatoriedade legal dada pelas leis nº. 10.639/03 e nº. 11.645/08. 
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Para a realização dessa pesquisa foram adotados os seguintes procedimentos 
metodológicos: pesquisa bibliográfica em fontes secundárias (utilizando livros e 
revistas de relevância científica), de modo a subsidiar a realização de um Referencial 
Teórico sobre o tema; pesquisa documental (para acesso a normas e planos de 
aprendizagem de componentes curriculares), para dar suporte ao estudo de caso 
relacionado à IESs analisada; e pesquisa em portal da internet. 

O desenvolvimento do trabalho foi estruturado em dois capítulos: no primeiro, foram 
apontadas reflexões sobre a importância da formação continuada docente, o papel do 
professor na transformação curricular e a necessária revisão dos currículos dos cursos 
de Arquitetura e Urbanismo no Brasil; no segundo foi apresentado o estudo de caso 
supracitado, onde foram analisados planos de aprendizagem de disciplinas teóricas 
de um curso de Arquitetura e Urbanismo. Após ditos capítulos, foram apresentadas 
as considerações finais do trabalho. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A importância da formação continuada docente  
Maria Isabel da Cunha (2007), ao analisar o trabalho docente sob o prisma da origem 
histórica do magistério, registrou como o pensamento corrente, até boa parte do 
século XX, era de que a tarefa docente era tida como uma missão ligada à ideia de 
vocação. Nesse contexto, o professor era visto como guardião dos conhecimentos, 
da moral e dos bons costumes. 

Contudo, num entendimento mais atual, a autora pondera que a concepção de 
profissionalidade (enquanto profissão em movimento) pode ser mais adequada ao 
trabalho docente do que a ideia de profissão. Isso porque o exercício da docência 
nunca é estático e permanente; é sempre processo. Essa concepção, porém, 
contraria a histórica premissa construída para o trabalho do professor, materializada 
na ideia de que a função docente se assenta em ensinar um corpo de conhecimentos 
estabelecidos e legitimados pela ciência e pela cultura, especialmente pelo valor 
intrínseco que eles representariam (CUNHA, 2007). 

Pela dinamicidade esperada do trabalho docente, vem sendo crescente o número de 
pesquisas sobre a formação, o trabalho e os saberes que os docentes acumulam ao 
longo de sua jornada profissional – conforme aponta Carla Régis Costa (2021) em 
sua pesquisa de mestrado. Segundo a autora, a Formação Continuada Docente 
(FCD) caracteriza-se como 

um conjunto de ações de formação para o docente que está em serviço, 
constituindo-se de estudos, capacitações ou cursos realizados pelos 
docentes enquanto exercem a sua profissão, tornando-os sujeitos do próprio 
processo de construção do conhecimento (COSTA, 2021, p. 15). 
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Cabe destacar que a FCD tem passado por mudanças de visão e prática. Se antes 
era comum que se esperasse, do docente em formação continuada, uma assimilação 
individual de conteúdos – ministrados em cursos e conferências – para posterior 
reprodução em suas práticas docentes, a partir dos anos 2000, algumas formações 
continuadas “estão tendendo a considerar o professor como sujeito ativo e reflexivo 
mediante a sua própria prática”. (COSTA, 2021, p. 23). Nesse sentido, vê-se a 
importância do protagonismo do professor na busca por sua constante atualização e 
evolução profissional. 

Fernanda Sprada (2020) atenta, ainda, para outro olhar necessário: as práticas 
pedagógicas e a formação continuada do professor não licenciado. Segundo a autora, 
o exercício da docência vai muito além de somente ensinar alguém: 

O domínio de um assunto, o estar em sala de aula, o declamar um conteúdo 
não contemplam isoladamente ou em conjunto o ser professor, visão limitada 
estudada por Pimenta e Anastasiou (2002)3. O preparo, a objetivação de suas 
atividades, o propósito no que realiza, a visão do que, como e porque algo 
está sendo ensinado, o entendimento de como se dá a aprendizagem do 
aluno e de que forma desenvolver seu conhecimento técnico para que atinja 
a forma de ser ensináveis são conhecimentos fundamentais para o professor. 
(SPRADA, 2020, p. 31). 

Se a formação continuada docente é tão importante para favorecer a atualização da 
atuação professoral com os valores e expectativas sociais, no caso de professores 
que não tiveram sua formação inicial em cursos de licenciatura (que dão bases para 
a prática do ensino), a formação continuada é ainda mais importante e necessária. 

O papel docente na transformação curricular  

Sabe-se que os currículos acadêmicos precisam estar articulados com a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Nacional, dada pela Lei nº 9.394/1996. Tal 
documento versa sobre Educação Básica e Educação Superior, e aponta, como 
alguns dos seus princípios, a vinculação entre a educação escolar e as práticas 
sociais, assim como a consideração com a diversidade étnico-racial. (BRASIL, 2019). 

De acordo com a LDB (artigo 53, inciso II), as universidades devem fixar os currículos 
dos seus cursos de acordo com as diretrizes gerais pertinentes, cabendo à Câmara 
de Educação Superior deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo 
Ministério da Educação e do Desporto (BRASIL, 2019). 

A referida Câmara publicou, em 17 de junho de 2010, resolução4 que institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo. 
Nessas diretrizes são apontadas as características que os projetos pedagógicos dos 

 
3 A obra de Pimenta e Anastasiou a que se refere a autora é “Docência no ensino superior”, publicada 
pela editora Cortez. 
4 Cabe citar que essa resolução teve seu artigo 6º alterado pela Resolução CNE/CES nº 1 – de 26 de 
março de 2021. 



 

 

Revista África e Africanidades, Ano XIV - nº 41, Fev. de 2022 – ISSN: 1983-2354 
http://www.africaeafricanidades.com.br 

http://www.africaeafricanidades.com.br 

 
24 

cursos terão que contemplar para que os egressos alcancem o perfil esperado por 
meio do fomento a atitudes, conhecimentos e habilidades explicitados nos seus 
artigos 2º e 5º. (BRASIL, 2010). 

Porém, cabe destacar o que Ostermann e Cavalcanti (2011, p. 48) trazem sobre a 
teoria crítica de currículo, inspirados em autores como Giroux, Apple, Nóvoa e o 
brasileiro Antonio Flávio Moreira: 

[...] esses autores afirmam que um currículo deve ir bem além da mera grade 
curricular, organização de disciplinas e justaposição de conteúdos. Ele deve 
ser encarado como instrumento político, incorporando ideias da perspectiva 
freireana. Conscientização, libertação e outros termos-chave estão presentes 
na teoria crítica do currículo e, portanto, há uma aproximação dela com a 
perspectiva educacional de Paulo Freire. (OSTERMANN; CAVALCANTI, 
2011, p. 48). 

A obra de Antonio Moreira e Tomaz Silva, mencionada por Ostermann e Cavalcanti 
(2011), traz importantes colocações para que não se veja mais o currículo sob uma 
perspectiva meramente técnica, mas guiado por, além das já citadas questões 
políticas, as de caráter sociológico e epistemológico. (MOREIRA; SILVA, 1994). 
Portanto, é preciso que se tenha em mente que não há neutralidade no processo de 
escolha do currículo, seja qual for o propósito por trás das posições adotadas. 

Considerando o exposto e que, conforme aponta Libâneo (2013, p. 154), a “dimensão 
crítico-social dos conteúdos [...] possibilita aos alunos [...] a formação de convicções 
e princípios reguladores da ação na vida prática”, vê-se a importância de o professor 
estar atento a quais princípios estão sendo priorizados em sua sala de aula. É 
importante que ele se utilize da sua autonomia docente para adaptar os conteúdos a 
serem contemplados para uma realidade sintonizada com os valores vigentes da 
sociedade em que vive. Também estar atento às necessidades diversas dos alunos, 
inclusive as de caráter identitário. 

Claro que, para que essa revisão aconteça, a universidade, enquanto instituição 
social, não pode deixar de considerar as questões relacionadas à preparação do 
estudante para o mercado de trabalho. Contudo, como aponta Anastasiou (2007), é 
parte do compromisso de formação desse futuro profissional permitir que o egresso 
seja capaz não apenas de atuar na realidade existente, mas de transformá-la. Até 
porque, conforme lembra a autora, é preciso que as instituições estejam atentas às 
demandas da sociedade e suas respectivas dinâmicas de mudanças. 

Os currículos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil: revisões necessárias  

Como apontam Oliveira e Furtado (2021), houve grande avanço com a 
obrigatoriedade legal da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" no currículo 
escolar de estabelecimentos de ensino fundamental e médio (dada pela Lei nº. 
10.639/03 e ampliada pela Lei nº. 11.645/08, que abarca também a população 
indígena). A institucionalização dessa luta pela visibilidade negra demonstra a 
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importância de minimizarmos as consequências de séculos de apagamentos e 
preconceitos para com estes povos. 

Embora pareça óbvia a contribuição desses povos para entender os processos de 
formação da sociedade nacional, as autoras supracitadas alertam que, frente ao nível 
de influência direta e indireta que o Brasil recebeu do continente africano, o grau de 
inserção – no ensino de Arquitetura e Urbanismo – de estudos sobre as contribuições 
recebidas destes povos, ainda está abaixo do desejável. 

Analisar as motivações disso requer um estudo amplo. Oliveira e Furtado (2021) já 
apontaram algumas questões dignas de reflexão, como as diferenças de classes 
sociais de estudantes do curso ao longo dos anos (incluindo os impactos de políticas 
públicas de incentivo à democratização do acesso ao ensino superior), os temas que 
costumam ser pauta de projetos de pesquisa e extensão nos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, bem como a influência das regulamentações que vêm delineando este 
campo acadêmico. 

No tocante às regulamentações já ocorridas, cabe o destaque ao apontamento da 
necessidade de inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira no Ensino Superior, dada 
pelo Parecer do Conselho Nacional de Educação – CNE nº. 3 (de 1 de março de 2004) 
e ratificada pela Resolução CNE nº 1 (de 17 de junho de 2004), que Institui Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Segundo este documento, em seu 
artigo 1º, parágrafo primeiro: 

As Instituições de Ensino Superior incluirão nos conteúdos de disciplinas e 
atividades curriculares dos cursos que ministram, a Educação das Relações 
Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
respeito aos afrodescendentes, nos termos explicitados no Parecer CNE/CP 
3/2004. (BRASIL, 2004, s/p). 

Apesar de tais avanços legais, a análise dos currículos dos cursos de Arquitetura e 
Urbanismo tem demonstrado a predominância do ensino das contribuições de origem 
europeia e norte americana, demonstrando a necessidade de não apenas revisarmos 
os currículos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil, mas investirmos em pesquisas 
sobre o tema, que subsidiem a geração de novas referências bibliográficas que deem 
suporte a estudos mais profundos sobre as contribuições de grupos subalternizados 
no processo de formação do nosso país. 

Como coloca Oliveira (2021) – apoiando-se em estudos de Rosa Sousa e Fanny 
Lopes –, a ausência de referências para valorização da cultura afro-brasileira tem 
causado incômodos por parte dos discentes. E o que poderia ser convertido numa 
estratégia de aproximação do aluno com o conteúdo, por meio do reconhecimento da 
sua identidade cultural nos conteúdos que estuda, acaba causando um efeito negativo 
indesejável, não apenas para o ambiente de sala de aula, mas para as políticas 
culturais do país: 
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[...] o que graduados nestes cursos aprendem como sendo elementos 
significativos da História da Arquitetura e do Urbanismo, trará rebatimentos 
nos critérios que eles irão utilizar, na sua atuação profissional, para identificar 
elementos como possuidores de valor cultural. (OLIVEIRA, 2021, p. 26-27). 

Estimular a revisão do currículo de Arquitetura e Urbanismo pode, desse modo, não 
apenas atender a determinações legais, mas gerar um engajamento discente 
(otimizando seu processo de ensino-aprendizagem) e contribuir num possível 
processo de reformulação das bases culturais do país. Afinal, é desejável que os 
grupos sociais que constituem a maioria populacional no país sintam-se, efetivamente, 
representados pelas políticas de preservação do patrimônio brasileiro; e os egressos 
desse curso, historicamente, têm participado ativamente das ações de identificação e 
gestão de parte desses bens culturais.  
 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 
JUAZEIRO DO NORTE (UNIJUAZEIRO): UM ESTUDO DE CASO 

Contextualizando o curso  

O curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo promovido pelo Centro 
Universitário de Juazeiro do Norte (UNIJUAZEIRO) foi autorizado pela Portaria MEC 
n° 620, 22 de novembro de 2013 (publicada em DOU em 25 de novembro de 2013). 
Tem, como objetivo 

[...] oferecer aos alunos instrumentos técnico-científicos eficazes que possam 
criar soluções para os problemas de organização do espaço físico, atuando 
nas áreas de projeto arquitetônico, planejamento urbano e paisagismo. Bem 
como desenvolvendo pesquisas e identificando necessidades prementes e 
futuras que atendam e deem conforto aos indivíduos, aos grupos sociais e à 
comunidade, visando o bem-estar do homem, sua interação com o meio 
ambiente e a valorização e preservação do patrimônio arquitetônico histórico, 
regional e ambiental. (UNIJUAZEIRO, s/d, s/p). 

Como se pode analisar no trecho acima, o desenvolvimento de pesquisas é defendido 
como parte importante do curso, bem como a previsão de que o egresso do curso seja 
capaz de identificar a atender necessidades dos grupos sociais e promover a 
valorização do patrimônio cultural, inclusive local. 

Contudo, conforme colocado anteriormente, há diversos casos de cursos de IESs que 
não dão, nos seus currículos, as bases necessárias para que o discente possa se 
aprofundar em conhecimentos relacionados às contribuições afro-brasileiras que dão 
as bases para reconhecimento, na arquitetura e no urbanismo, de bens culturais que 
representem a importância desses grupos sociais. 

Nesse sentido, foi elaborada uma análise das disciplinas de Teoria e Histórica da 
Arquitetura e do Urbanismo (THAU) da UNIJUAZEIRO, de modo a verificar o nível de 
adequação curricular dessa IESs às prerrogativas que vêm sendo legal e socialmente 
requeridas dos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Essa análise ocorreu sob 
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três aspectos: ementas, conteúdos programáticos e referências bibliográficas 
adotadas. 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas disciplinas teóricas do curso  
O primeiro item de análise é a ementa das disciplinas, item que faz parte do Plano 
Pedagógico do Curso e que coloca, ao docente, os principais temas que devem por 
ele serem trabalhados em sala de aula. Seguindo um princípio de periodização dos 
conteúdos, as disciplinas de THAU I, II e III abarcam temas com ordem cronológica 
sequencial entre si, enquanto que a disciplina de THAU IV foca na realidade brasileira 
– conforme mostra o quadro a seguir: 
 

Quadro 1 – Ementas das disciplinas de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo do Centro 
Universitário UNIJUAZEIRO 

EMENTAS – THAU – UNIJUAZEIRO 
THAU I Estudo e análise da produção da arquitetura e do Urbanismo Até o século XVI no seu 

contexto histórico, econômico, social e cultural. Abordando os assuntos: Arquitetura 
primitiva; Origem das cidades; Egito e mesopotâmia antigos; Arquitetura clássica e 
Idade Média. 

THAU II Estudo e análise da produção da arquitetura e do urbanismo dos séculos XVII e XVIII 
no seu contexto histórico, econômico, social e cultural. Abordando os assuntos: 
Renascimento, Maneirismo, Barroco, Rococó e Manuelino. 

THAU III Estudo e análise da produção da arquitetura e do urbanismo dos séculos XIX e XX, no 
seu contexto histórico, econômico, social e cultural. Abordando os assuntos: 
Neoclassicismo Histórico, a influência da Revolução Industrial, o Movimento Moderno, 
o Movimento Pós-Moderno e o Novo Urbanismo. 

THAU 
IV 

Estudo e análise da produção da Arquitetura e do Urbanismo do Brasil no seu contexto 
histórico, econômico, social e cultural. Abordando os assuntos: Evolução histórica das 
cidades; Barroco Mineiro; Industrialização e Arquitetura moderna brasileira. 

Fonte: elaboração própria, 2021 (com base em Planos de Aprendizagem das supracitadas disciplinas, 
datados de 20205). 

Denota-se, do quadro acima, que na análise do cenário internacional (THAUs I, II e 
III), as influências de contribuições estilísticas europeias e norte-americanas estão 
presentes em todas as disciplinas, nomeadamente, pelos temas: Neoclassicismo, 
Novo Urbanismo, Renascimento, Maneirismo, Rococó, Barroco, Manuelino, 
Arquitetura Clássica. Dentre as três disciplinas, o único tema que é declaradamente 
relacionado ao continente africano é “Egito e Mesopotâmia antigos”. Em THAU IV, é 
dado enfoque a dois estilos arquitetônicos que, embora tenham se desenvolvimento 
com especificidades brasileiras, possuem origem europeia e norte-americana: 
Barroco e Modernismo. 

 
5 A escolha da data dos planos de aprendizagem se deu por ser o ano em que uma das autoras do 
presente trabalho ainda era docente de Arquitetura e Urbanismo na UNIJUAZEIRO. Cabe o registro de 
que a matriz curricular do curso já estava, nesse momento, em sua segunda versão; contudo, com a 
mesma ementa, uma vez que as alterações entre versões se deram quanto à ordem cronológica e a 
carga horária dos componentes curriculares de THAU. 
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Quanto à análise do conteúdo programático das disciplinas, THAU I, II e III ratificam o 
foco, dado pelas ementas, nas contribuições de outros continentes que não do 
africano. São analisados temas e personalidades conhecidas na historiografia clássica 
da Arquitetura e do Urbanismo, como: em THAU I, Grécia Clássica, cidade helenística, 
cidades imperiais, arquitetura romana; em THAU II, Brunelleschi, Alberti e Bramante, 
Argan, cidades italianas da Renascença, Arquitetura da Contra-Reforma e da 
Monarquia Absolutista, proposta urbanística monumental em Roma e a proposta 
urbanística na França; em THAU III, Robert Owen, Willian Morris, Haussmann, Arturo 
Soria y Mata, Camilo Sitte, Cidades-Jardim, Movimentos de Vanguarda Europeia, Art 
Nouveau e Arts and Crafts, Antonio Gaudi, Escola de Chicago, Louis Sullivan e Frank 
Lloyd Wright. Somente em THAU I é que uma civilização africana teve destaque: o 
Egito. Ainda assim, trata-se de uma pequena porção territorial frente às dimensões 
continentais que possui. 

Já na análise de THAU IV, o conteúdo programático prevê a análise das influências 
indígenas e africanas na arquitetura colonial brasileira, embora em menor peso, uma 
vez que grande parte dos conteúdos abordados versa sobre as construções coloniais 
(de influência portuguesa) e os estilos arquitetônicos importados da Europa e da 
América do Norte (Barroco, Neoclassicismo, Ecletismo, Art Noveau e Art Déco, 
Protomodernismo e Modernismo, Brutalismo). 

Partindo para o terceiro nível de análise, foi elaborado um quadro com as referências 
básicas adotadas nas disciplinas. Embora as referências complementares não tenham 
sido explicitadas, seguem a mesma lógica das obras analisadas a seguir. 
Quadro 2 – Bibliografias básicas das disciplinas de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo 

do Centro Universitário UNIJUAZEIRO 

 AUTOR (es) / A(s) OBRA DISCIPLINA(S) 
1 Leonardo Benévolo História da cidade THAU I, II, III 
2 Leonardo Benévolo História da arquitetura moderna THAU III 
3 Diane Ghirardo Arquitetura Contemporânea: uma história concisa THAU III 
4 Lewis Mumford A cidade na história: suas origens, 

transformações e perspectivas 
THAU I, II 

5 Heinrich Lfflin Renascença e Barroco THAU II 
6 Mário Curtis Giordanni História da Grécia, Antigüidade Clássica THAU I 
7 Le Corbusier Planejamento urbano THAU IV 
8 Lourival Gomes 

Machado 
Barroco mineiro THAU IV 

9 Oscar Niemeyer Minha arquitetura 1937-2005 THAU IV 

Fonte: elaboração própria, 2021 (com base em Planos de Aprendizagem das supracitadas disciplinas, 
datados de 2020). 

Percebe-se uma bibliografia bastante tradicional, composta por livros que, quando são 
mais específicos em suas temáticas, tratam de territórios e arquitetos 
predominantemente europeus e norte-americanos (referências 5 e 6 do quadro 02), 
ou quando se trata do Brasil, focam em arquiteturas tidas como eruditas: sobre o 
barroco mineiro (referência 8 do quadro 02). Nesse último caso, embora Antônio 
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Francisco Lisboa (Aleijadinho) tenha sido citado, o livro em questão exalta a influência 
de Lorenzo Ghiberti na obra do brasileiro. Também é analisada, sobre o cenário 
nacional, a produção de Oscar Niemeyer (referência 9 do quadro 02), arquiteto 
modernista cuja obra dialogou, fortemente, com influências europeias, como a do 
arquiteto francês Le Corbusier. 

Quando são mais generalistas (versando sobre arquitetura e urbanismo de diversas 
localidades), os livros não tratam das informações relacionadas aos africanos com 
mesmo peso que os demais continentes citados. E desse modo, ficam sempre sub-
representadas, tanto as contribuições de povos africanos para a História da 
Arquitetura e do Urbanismo no mundo, como, especificamente, no cenário brasileiro. 

 

 

Revisão do currículo escolar: contribuições possíveis  
É importante atentar que os docentes devem indicar, em seus planos de 
aprendizagem, bibliografias básicas que sejam contempladas pela biblioteca da IES, 
de modo que eles podem ficar limitados quanto ao tópico. Porém, tanto podem indicar 
referências complementares em sala de aula quanto podem solicitar, junto à 
coordenação do curso onde lecionam, a aquisição de exemplares que comprovem 
serem de relevância acadêmica para o curso. 

Embora tenha sido apontada a importância do papel docente na revisão curricular, é 
sabido que toda iniciativa do tipo precisa do apoio e do interesse dos coordenadores 
de curso, bem como dos seus gestores superiores. Sem isso não é possível avançar, 
devidamente sobre o tema. 

Como dito anteriormente, é importante que se invista em pesquisa científica, mas não 
apenas no sentido de cobrança aos docentes, mas de fornecimento de condições 
materiais e de incentivos para que eles possam ter interesse e condições para avançar 
nos estudos sobre o tema. 

É salutar a existência, na UNIJUAZEIRO, de um curso de especialização para 
capacitação de professores para o ensino superior, sobretudo para dar apoio a cursos 
cujos docentes não tiveram sua formação inicial em licenciatura. Contudo, é desejável 
que as semanas de planejamento da IES promovam momentos para capacitação 
docente continuada, não apenas por meio da realização de aulas ou palestras, mas 
pela criação de canais de trocas de informações entre professores, gestores e 
discentes. 

Outro tópico digno de nota é a constatação da existência, na IESs analisada, do 
Núcleo de Estudos da Cultura Afro-brasileira e Indígena (NECABI). Trata-se de um 
instrumento de grande potência social e educacional, mas que precisa ser 
devidamente estimulado e valorizado. Para além de seminários e eventos pontuais de 
sensibilização sobre o tema, é importante que suas ações integrem gestores, 
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docentes, discentes e sociedade civil, de modo a dar bases para renovações mais 
profunda em todos os cursos da instituição – inclusive na temática da renovação 
curricular. 

Vale salientar que, no contexto social local da IESs objeto de estudo, existem diversos 
movimentos sociais que lutam por diversas causas dos grupos sociais negros. São 
exemplos disso o Grupo de valorização negra do Cariri (GRUNEC) e o Grupo de 
Mulheres Negras do Cariri (Pretas Simoa). Eles dão um termômetro da necessidade 
social de valorização das raízes afro-brasileiras que vem sendo implantada na região.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Ao final do trabalho, vê-se que o objetivo de demonstração da importância da 
formação continuada docente para atualização curricular foi atendido, uma vez que a 
figura do professor possui um papel fundamental na transformação das atividades 
que compõem o processo de ensino-aprendizagem. 

O curso analisado como estudo de caso é representativo de uma realidade em nível 
nacional: apesar das indicações legais para inserção do ensino de história e cultura 
afro-brasileira nos currículos do ensino superior, está baixa a velocidade de 
incorporação dessa pretensão nas instituições acadêmicas. 

Se é papel das IESs gerar egressos capazes de transformar a realidade social, é 
preciso que sejam revistos procedimentos internos para que os currículos acadêmicos 
sejam vistos como instrumentos políticos (conforme teoria crítica dos currículos) 
sintonizados com as questões que a sociedade local encerra. 

Como dito, se a Formação Continuada Docente é importante para todos os 
profissionais, no caso de professores que não tiveram sua formação inicial em cursos 
de licenciatura, ela é ainda mais importante e necessária. Assim, para melhoria dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo, é desejável que esse tópico também seja 
ponderado pelos gestores institucionais, seja por meio da oferta de cursos de 
especialização em docência para seus professores, seja pela promoção de 
capacitações continuadas durante as atividades semestrais de planejamento 
pedagógico.  

Outro ponto que merece investimento é o de criação de grupos de pesquisa e de 
valorização dos núcleos de estudos já existentes (como o já citado NECABI), que 
seriam ainda mais potencializados a partir de ações integradas e interdisciplinares, 
de modo que não apenas professores de teoria incorporassem as inovações 
curriculares previstas, mas que os demais docentes atualizassem suas práticas para 
um currículo acadêmico mais integrado e renovado. 

Por fim, espera-se que o presente estudo possa subsidiar debates sobre o tema, não 
apenas no âmbito de cursos de Arquitetura e Urbanismo, mas em outros nos quais 
se verifique a manutenção dessa mesma realidade, que carece de evolução. 
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RESUMO: O presente escrito propõe algumas reflexões a partir das memórias do processo 
de transição capilar vivenciado por estudantes negras do Curso de Pedagogia durante as 
vivências no Congresso Internacional Artefatos da Cultura Negra, que acontece anualmente 
na Universidade Regional do Cariri-URCA. O estudo tem por objetivo refletir sobre os desafios 
do processo de aceitação do cabelo das estudantes negras a partir da transição capilar e 
como as vivências durante o evento pode contribuir para a construção e/ou reconexão com 
sua ancestralidade negra. A opção metodológica se constitui na pesquisa qualitativa, a partir 
da afrodescendência, onde podemos trabalhar dentro da nossa própria cultura refletindo sobre 
problemas que atravessam nossa própria existência (Cunha Jr., 2007), realizado por meio de 
entrevistas semiestruturadas com as participantes da pesquisa. Com base nas interlocuções 
com pensadores da área e a partir dos registros orais coletados, pode-se inferir que, tais 
vivências além de mudar os rumos da vida pessoal das estudantes impactando positivamente 
na autoimagem e autoestima dessas mulheres interfere também nos processos formativos e 
na prática cotidiana do exercício da docência. 
 
Palavras-chave: Transição Capilar. Estudantes Negras. Artefatos da Cultura Negra. 
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INTRODUÇÃO  
O presente relato de experiência é parte da minha pesquisa monográfica realizada 
sob orientação da Profª. Dra. Cícera Nunes, apresentada em 2017 para a obtenção 
do título de licenciada em Pedagogia pela Universidade Regional do Cariri – URCA. 
Partindo do encontro das minhas vivências pessoais de transição capilar e das 
vivências de mais quatro estudantes negras do curso de Pedagogia, nos propomos 
nesse breve recorte a refletir sobre os desafios do processo de aceitação dos nossos 
cabelos a partir da transição capilar, e como as vivências durante o Congresso 
Artefatos da Cultura Negra1 contribuíram para a construção e/ou reconexão com a 
nossa ancestralidade negra. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que partir da afrodescendência nos permite falar 
e refletir acerca de vivências relacionados ao nosso corpo e ao nosso cabelo. Assim 
sendo, a partir da afrodescendência como corrobora Cunha Jr. (2007) nós não vamos 
obter resultados a partir da cultura “do outro”, aqui trabalhamos dentro da nossa 
própria cultura e damos voz aos problemas que se entrelaçam na nossa própria 
existência. 

Os sujeitos dessa trajetória são quatro estudantes do curso de Pedagogia com faixa 
etária entre 24 e 35 anos, que passaram pela transição capilar no decorrer do curso e 
que também durante esse processo participaram de algumas edições do Congresso 
Artefatos da Cultura Negra. Três delas estavam cursando Pedagogia na Universidade 
Regional do Cariri – URCA, e a quarta era estudante no Instituto Juazeiro de Educação 
Superior. 

No decorrer desta breve partilha de memórias faz-se necessário ressaltar que 
mediante termo de consentimento livre esclarecido as entrevistadas autorizaram a 
utilização do seu nome verdadeiro no decorrer da pesquisa por entenderem que nós 
falamos para que outras (os) pessoas negras e não negras também se sintam 
encorajados a partilhar suas vivências, como bem considera Maria Renata dos Santos 
Agustinho: “Enfatizar a pessoa é resistência! A pessoa que passa por um processo 
doloroso pra se reconhecer negra é necessário colocar o nome dela, para que ela 
posa se sentir importante”. 

A partir da utilização de entrevistas semiestruturadas realizadas com as entrevistadas 
através do WhatsApp, dividimos a pesquisa monográfica em três eixos: Trajetória 
escolar e marcas deixadas no corpo negro; Processos identitários através da transição 
capilar; e Representatividade negra no espaço escolar. 

Para este ensaio, vamos nos debruçar apenas sobre o segundo eixo que trata dos 
processos identitários através da transição capilar. Assim tomarei aqui como ponto de 
partida inicialmente as minhas vivências durante o meu processo de transição capilar, 
e posteriormente vamos partilhar das memórias das participantes da pesquisa e como 

 
1 Realizado anualmente pelo Núcleo de Estudos em Educação, Gênero e Relações Étnico-Raciais 
/NEGRER e parceiros, na Universidade Regional do Cariri/ URCA. 
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todas nós, nos encontramos na grande roda de circularidade e ancestralidade que 
represente o Artefatos da Cultura Negra. 
 

MEMÓRIAS ENROLADAS A PARTIR DOS MEUS FIOS DE CABELO 

Em 2015 estive monitora do VI Artefatos da Cultura Negra que trouxe como tema 
“Educação Afropensada: repensar o currículo e construir alternativas de combate ao 
racismo”, e a partir desse contato maior com a temática por meio de palestras, 
minicursos, apresentações de artigos científicos e atividades artísticas, pude descobrir 
um pouco mais sobre quem sou, e começar a me reconectar com a minha identidade 
negra. 

A contação da história “O mundo no Black Power de Tayó” realizada pela Profª. Dra. 
Kiusam de Oliveira durante a mesa intitulada – “Infância Afrodescendente: O papel da 
literatura infantil na construção da identidade negra” me permitiu conhecer um pouco 
mais sobre a história dos meus ancestrais negros e a força que Tayó carregava por onde 
andava com seu cabelo Black Power. No momento da contação de história eu desejei 
ser como Tayó. Desejei imensamente aquela força, e naquele momento decidi parar 
de alisar meu cabelo. 

Aos poucos comecei a entender os motivos que durante muito tempo haviam me 
influenciado, por vezes indiretamente, na busca incansável pelo cabelo liso. Comecei 
a perceber que havia me tornado prisioneira das químicas, e que mesmo sem assumir 
isso pra mim mesma, eu continuava tentando construir uma imagem e uma identidade 
de alguém que eu não era e nunca iria ser: uma mulher branca. 

Minha transição capilar foi um processo de descobertas e superação que durou 10 
meses. Comecei cortando os cabelos aos poucos, aparando apenas as pontas. Era 
muito difícil lidar com as duas texturas do cabelo, então eu decidi continuar fazendo 
escova e passando a chapinha no cabelo até a raiz estar grande o suficiente para 
cortar. 

Em junho de 2016, a raiz do meu cabelo já estava bem cacheada e aos poucos fui 
parando de escovar o cabelo e comecei a sair de casa com ele com as duas texturas. 
Algumas pessoas se surpreenderam, pois não sabiam que eu estava vivendo esse 
processo de transição capilar. 

Em 30 de Julho de 2016 eu decidi fazer o meu Big Chop2. Sai de casa em busca da 
liberdade, mas quando cheguei à frente do salão, tive medo, não consegui entrar. 
Caminhei duas quadras e de repente meus pensamentos foram inundados por todos 
os momentos que havia passado até ali, lembrei como aquele processo tinha sido 

 
2 Corte de cabelo que mulheres de cabelos cacheados e crespos recorrem para tirar toda a parte alisada 
dos fios e, enfim, assumir os cachos naturais. Disponível em: www.fiquediva.com.br/noticia/o-que-e-
big-chop-saiba-tudo-sobre-o-corte-de-cabelo-que-tira-toda-a-parte-alisada-dos-fios-durante-a 
transicao-capilar_a3228/1. Acesso em: 14 fev. 2017. 

http://www.fiquediva.com.br/noticia/o-que-e-big-chop-saiba-tudo-sobre-o-corte-de-cabelo-que-tira-toda-a-parte-alisada-dos-fios-durante-a-transicao-capilar_a3228/1
http://www.fiquediva.com.br/noticia/o-que-e-big-chop-saiba-tudo-sobre-o-corte-de-cabelo-que-tira-toda-a-parte-alisada-dos-fios-durante-a-transicao-capilar_a3228/1
http://www.fiquediva.com.br/noticia/o-que-e-big-chop-saiba-tudo-sobre-o-corte-de-cabelo-que-tira-toda-a-parte-alisada-dos-fios-durante-a-transicao-capilar_a3228/1
http://www.fiquediva.com.br/noticia/o-que-e-big-chop-saiba-tudo-sobre-o-corte-de-cabelo-que-tira-toda-a-parte-alisada-dos-fios-durante-a-transicao-capilar_a3228/1
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doloroso e ao mesmo tempo importante para a construção da minha identidade negra. 
Segui caminhando e prometi a mim mesma que entraria no próximo salão que eu 
encontrasse. Mais uma vez quando cheguei ao salão, o medo quis se aproximar, mas 
eu não permiti, entrei e contei à cabeleireira que gostaria de cortar toda a parte lisa do 
meu cabelo. 

Ela ficou meio receosa, disse que ia ficar muito curto, e perguntou se eu tinha certeza 
do que queria fazer. As palavras saíram de minha boca desesperadas por serem 
atendidas e rapidamente respondi: “SIM! Pode cortar tudo!” Ela sorriu e disse: “Nossa, 
como você é corajosa!” Olhando para o espelho eu pensei: “Ah se ela soubesse como 
foi difícil entrar aqui e há quantos meses eu espero por este momento.” Aos poucos, 
ao som do barulho da tesoura, uma leveza ia me invadindo. Com os olhos fixos no 
espelho eu me olhei, sorri e pensei: “Como meu cabelo é lindo assim!” 

Desde então já não sou mais a mesma. Agora assumir meu cabelo é ser 
representatividade, é ser espelho e influenciar positivamente minhas primas em casa, 
minhas amigas na faculdade, meus futuros alunos na escola e os desconhecidos da 
parada do ônibus. Minha identidade se constrói na resistência diária e se fortalece por 
saber que não caminho só, por entender que outras professoras negras, assim como 
eu, estão conquistando espaços de representatividade nesse universo que antes era 
ocupado apenas por homens brancos. 

 

PROCESSOS IDENTITÁRIOS DE REJEIÇÃO E ACEITAÇÃO: DO ALISAMENTO 
A TRANSIÇÃO CAPILAR 

A invisibilidade dos valores culturais e históricos de determinado povo como destaca 
Silva (2005), e a inferiorização dos atributos adscritivos destes por meio de 
estereótipos, induz na maioria das vezes o desenvolvimento de auto-rejeição, que 
resulta em negação dos seus próprios valores culturais, fazendo com que se tenha 
preferência pela estética e pelos valores culturais de outros grupos sociais mais 
representados e valorizados. 

Nunes (2013, p. 9) corrobora com estas reflexões considerando que “[...] ao silenciar 
a escola reforça e reproduz o racismo fortemente presente no imaginário social e nas 
relações sociais na sociedade brasileira.” Em se tratando dessa realidade cruel gerada 
pelo silêncio no espaço escolar nos deparamos com a seguinte situação: 

“Recordo-me de vários momentos em que sofri discriminação racial [...] o  que 
mais esta vivo em minha mente é o que sofri entre meus nove e dez anos de 
idade, nessa época fui vítima de insultos por parte de colegas de sala que 
diziam todos os dias que eu era suja. Nesse período desenvolvi uma 
sensação de nojo por minha própria cor e ao chegar em casa da escola, corria 
para o banheiro e lá ficava horas chorando e tentando retirar aquela sujeira 
do meu corpo, quando na verdade o que eu queria mesmo era tirar a minha 
pele... isso durou até meus 12 anos quando finalmente pude sair da escola a 
qual fazia parte esses colegas [...].” (Cicera Fabiana Frutuoso Morais) 
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Segundo Silva (2005) essa busca constante arraigada na ideologia branqueamento, 
que alimenta a vontade de ser o outro, de ser aceito, se efetiva a partir do momento 
em que o indivíduo estigmatizado começa a se rejeitar, internalizando uma imagem 
negativa de si, almejando aproximar-se em tudo daquele indivíduo estereotipado 
positivamente. 

Oliveira (2013) destaca que os corpos, e principalmente o corpo negro, desde a 
infância vai sendo modelado também no espaço escolar através da homogeneização 
e das regras sociais, econômicas e culturais. Sendo assim, ao passo que este corpo 
se distancia do padrão de beleza europeu que é tido como ideal – branco, olhos claros, 
cabelos lisos, lábios e nariz finos, o mesmo vai se corrompendo e adoecendo em um 
processo que o concebe como sendo “violado pelas condições histórico-culturais e 
concretas”. (MEDINA, 1991, p.82 apud OLIVEIRA, 2013, p. 38) 

“A minha trajetória escolar foi muito dolorosa chegava até momentos... 
quando eu era pequena eu não queria ir pra escola, eu chorava muito... 
quando eu ia pra escola a minha mãe até ficava triste quando me deixava lá 
[...] Os meus coleguinhas me chamavam de cabelo de vassoura, o cabelo 
que não passa pente, que não tinha creme em casa [...].” (Maria Renata dos 
Santos Agustinho) 

Em se tratando das relações com as outras crianças e as situações vivenciadas no 
espaço escolar, percebe-se que estas são por vezes conflituosas, causam certo 
desconforto e interferem significativamente na autoestima das crianças negras. A 
brutalidade de tais vivências racistas nos marca profundamente e nos faz acreditar 
que mudando a estrutura dos fios talvez a situação se modifique. 

“Durante a realização de algumas brincadeiras na hora do intervalo, muitas 
crianças me deixavam de fora alegando que eu era “preta” e tinha cabelo 
“pixaim” e, quando eu falava disso em casa minha mãe falava que não era 
verdade e que eu buscasse brincar com quem quisesse brincar comigo, 
deixasse essas crianças de lado, e que eu não me preocupasse que não tinha 
nada de errado comigo. Quando conversava com algumas professoras, as 
mesmas nunca conversaram com aquelas crianças, e eu fui excluída de 
muitas situações sem entender o porque.” (Maria Silvani Da Silva) 

Nesse sentido Maria Renata dos Santos Agustinho relata:  
“Quando a minha mãe me levou a primeira vez para o salão eu achei 
encantador porque eu ia me identificar e ia ser aceita nos grupos dos meus 
coleguinhas. Mas mesmo assim, eu achava que ia ser aceita, mais ainda não 
era aceita [...]”.  

No caso das meninas negras, a partir da negação busca-se um distanciamento dos 
sinais diacríticos, principalmente o cabelo, para se aproximar da estética branca, como 
estratégia de aceitação e como forma de minimizar as discriminações vivenciadas 
cotidianamente. 

Eu nunca gostei do meu cabelo, eu tinha que ficar alisando ele 
constantemente. [...] Quando eu fui para o Ensino Médio, que eu fiquei 
adolescente esse preconceito inconsciente cresceu mais ainda porque como 
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você é adolescente você quer de uma certa forma participar de algum 
grupinho da sala. [...] Nesse período foi que reforçou mais ainda que eu tinha 
que alisar meu cabelo, que eu tinha que ser aquele padrão Barbie que a 
sociedade impõe, porque eu não gostava de mim eu queria fazer parte de um 
certo grupo, eu queria ser enxergada, então eu sempre ia por esse caminho, 
pensando que o melhor pra mim seria assumir uma pessoa que eu não era 
[...] (Rebeca Carine Leite de Barros) 

Partindo dessas considerações Gomes (2009, p. 291 apud CARDOSO, I., 2011, p. 70) 
aponta que “Se o cabelo crespo, em nossa sociedade pode ser considerado um ícone 
da identidade negra, ao rejeitarem o cabelo essas garotas rejeitam também o próprio 
corpo e a sua ascendência ancestral africana.” Ao longo da trajetória de vida e escolar 
esse desejo de branqueamento é perceptível, e ao se referir à aparência, as meninas 
negras relatam com hostilidade e até mesmo desprezo a relação com seus cabelos. 

Com as novas relações estabelecidas durante as vivências na Universidade no 
decorrer do curso de Pedagogia as entrevistadas revelaram uma mudança nessa 
forma de como elas viam seus cabelos a partir das representatividades vistas por elas 
nesse espaço.  

A presença de professores negros durante a trajetória escolar influência diretamente 
nas reflexões sobre a identidade, a construção da autoestima e também serve como 
um incentivo para a continuidade dos estudos. Gomes (1995, p. 150-151) reitera que 
“[...] a presença de profissionais negros na escola não supõe que automaticamente a 
criança negra se olhará no seu espelho para construir sua identidade.” Esse processo 
também depende da aceitação que o próprio profissional tem com relação a sua 
identidade negra. 

[...] eu tive muitos professores que me ajudaram nessa construção [...] como 
as disciplinas de Filosofia, Sociologia, Antropologia e até mesmo a Psicologia. 
[...] a partir dessas aulas eu comecei a me valorizar, como  sujeito, eu passei 
a me reconhecer mesmo como mulher negra e assumir meu cabelo. (Rebeca 
Carine Leite de Barros) 

Percebe-se a partir do depoimento da entrevistada, que o ingresso à universidade e 
apropriação de um conhecimento sócio cultural e político diferenciado, manifesto a 
partir da oportunidade de vivenciar situações diversas nesse espaço multicultural se 
torna palco das primeiras reflexões e questionamentos sobre a construção da 
identidade negra. 
 

CONHECENDO NOSSA HISTÓRIA AFRODESCENDENTE: VIVÊNCIAS NO 
ARTEFATOS DA CULTURA NEGRA 

Os eventos acadêmicos no decorrer do curso de graduação que pautam essas 
questões são de extrema importância e influenciam diretamente a construção e/ou 
fortalecimento da nossa identidade. Estes ocupam um lugar significativo durante a 
formação acadêmica, onde germinam questionamentos, novas reflexões acerca de 
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quem somos que interferem diretamente na nossa prática pedagógica. Em se tratando 
da Universidade Regional do Cariri – URCA, um dos eventos mais importantes na 
construção da identidade negra das alunas entrevistadas foi o Artefatos da Cultura 
Negra. 

O Artefatos da Cultura Negra3 acontece desde 2010 a partir da articulação da 
Universidade Regional do Cariri – URCA com Universidades e Institutos Federais do 
Nordeste, com os movimentos sociais da região, contando também com a colaboração 
de educadores, estudantes e pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, com 
o objetivo de promover através de debates, minicursos, oficinas e outras atividades 
culturais, uma releitura das relações raciais no Brasil, principalmente na sua 
articulação com a educação. Com relação à participação no referido evento, Cicera 
Fabiana Frutuoso Morais relata que: 

“Participar do Artefatos da Cultura Negra para mim foi uma das coisas mais 
significativas enquanto graduanda da Universidade Regional do Cariri, pois 
lá eu me senti bem, encontrava forças na voz dos palestrantes para seguir 
em frente e foi lá que tive a oportunidade de me descobrir enquanto negra, 
esse fato se deu principalmente por ter utilizado um turbante feito por Valéria 
e no momento que ela fazia o turbante ela também dizia palavras mágicas 
tais   como: “Você agora é uma rainha, pois o turbante para os africanos é 
como se fosse uma coroa, é nele que eles encontram forças para seguir em 
frente”, e foi assim que me senti durante toda a manhã que passei com o 
turbante, UMA RAINHA.” (Cicera Fabiana) 

Se sentir pertencente a essa cultura negra, se constitui como uma das formas que 
possibilitam aos negros a construção de uma nova história, é o marco inicial da 
construção de uma identidade individual e coletiva. Segundo Gomes (2003, p. 79) 
resgatamos assim “[...] à consciência cultural, à estética, à corporeidade, à 
musicalidade, à religiosidade, à vivência da negritude, marcadas por um processo de 
africanidade e recriação cultural.” Ainda sobre esse resgate cultural Maria Silvani da 
Silva ressalta que, 

“Foi exatamente a partir dos encontros do Artefatos e das discussões que 
repensei acerca de mim, na convivência com pessoas que passaram por 
transição capilar, nos diálogos, enfim, fui me constituindo no que hoje sou: 
uma mulher negra, linda, lutadora e almeja cada dia viver feliz e propagar sua 
felicidade.” (Maria Silvani) 

Os debates, e as rodas de conversa são espaços importantes de trocas de 
experiências que são alimento de resistência que ajudam na superação de momentos 
dolorosos da transição capilar. Sobre esse momentos Rebeca Carine Leite de Barros 
considera: 

 
3 Informação retirado do site da Universidade Regional do Cariri - URCA. Disponível em: 
http://www.urca.br/artefatosculturanegra/index.php/apresentacao/. Acesso em: 24 abr. 2017. 
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“Ainda em um momento de fraqueza da transição como eu já disse muitas 
vezes eu pensava em desistir porque eu não me achava bonita, [...] e olhar 
pra mim e não gostar de mim isso me influenciava cada vez mais a desistir, 
mas [...] no Artefatos do ano passado, 2016, foi o ápice pra mim, porque em 
uma das oficinas, que foi a oficina de turbante, foi um momento muito 
importante prá mim e o momento em que eu decidi que eu não ia desistir, que 
eu era linda do jeito que eu era. Nessa oficina eu conheci outras pessoas, 
que também passaram pelo mesmo processo que eu, e outros que tiveram 
histórias piores que a minha. Então assim... você ter apoio de outras pessoas 
que passaram pelo mesmo processo que você, foi fundamental, foi 
importantíssimo para a minha construção, me fez ir além, me fez crescer, me 
valorizar do jeito que eu sou.” (Rebeca Carine) 

Maria Renata dos Santos Agustinho reitera ainda a importância do referido evento 
para a autoestima das mulheres negras que dele participam: 

“Eu nunca tinha participado do Artefatos, ano passado (2016) foi o meu 
primeiro ano de Artefatos e aí foi muito importante pra mim porque eu aprendi 
muito, e aí eu fui logo fazer as oficinas e tal e aprendi que muitas meninas 
ainda passam por momentos bons, por momentos maravilhosos de 
construção de identidade mesmo sendo árduo e difícil. [...] Muitas mulheres 
negras se isolam por conta da solidão negra , por se achar feia, por não se 
achar inteligente, de ser oprimida no meio dos outros de achar que sente 
vergonha... Então o Artefatos em si me ajudou muito [...], e ainda conhecer 
outras mulheres negras que passaram mais coisas que eu e estão em 
patamares lindos Doutora, e aí você trocando essa ideia com essas pessoas 
você vai se espelhar ... então essas pessoas que estavam dentro do Artefatos 
foram muito importantes , porque você vê e toma como espelho!” (Maria 
Renata) 

Ter em quem se inspirar durante a transição capilar é algo que fortalece a luta diária 
de resistência que esse processo significa. A troca de vivências entre mulheres que 
superaram tal processo se constitui como um marco fundamental para o 
empoderamento de outras mulheres. 
 

SUPERANDO ESTEREÓTIPOS: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NEGRA A 
PARTIR DA TRANSIÇÃO CAPILAR 

Ao serem disseminados a invisibilidade e o recalque relacionados aos valores 
históricos e culturais de determinado povo, a inferiorização de seus atributos 
diacríticos por meio de estereótipos, segundo Silva (2005) pode contribuir para que 
esse povo desenvolva comportamentos como auto-rejeição, negação de seus valores 
culturais e estéticos, em preferência de representações sociais de outros grupos que 
são mais valorizados. 

Com relação às influências e contribuições dos movimentos sociais Maria Renata dos 
Santos Agustinho avalia que: “[...] até ingressar na faculdade e entrar nos movimentos 
sociais, foi uma trajetória muito dolorosa por não me reconhecer como negra e por 
não saber quem eu sou [...] A nossa construção, nós mulheres negras é muito 
dolorosa.” 
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Entende-se assim como corrobora Oliveira (2013, p.25) que “[...] O corpo socialmente 
construído traz, em seu bojo, conceitos sociais e simbólicos previamente elaborados”. 
Partindo dessa inferência, percebemos como acontece o processo de desconstrução 
desses conceitos que ao longo da nossa trajetória de vida e escolar vão sendo 
reforçados. 

A inserção no universo acadêmico a partir do curso de Pedagogia se constitui com 
uma dessas possibilidades de construção da identidade negra, e a transição capilar 
de pedagogas negras em formação, se constitui nesse ínterim como uma das formas 
de protagonismo das mulheres negras na Universidade. 

A transição capilar se inicia a partir do momento que as pessoas que fazem uso de 
procedimentos químicos, sejam estes relaxamentos ou alisamentos que modificam a 
estrutura capilar deixando os fios lisos, decidem parar de utilizá-los, resolvendo assim 
usar os cabelos do jeito que eles são naturalmente. 

Escolher passar pela transição capilar é uma decisão difícil, que surge em decorrência 
de um processo de reflexão e de questionamentos, resultados do anseio de descobrir 
quem realmente somos. É um período longo, que é permeado de momentos por vezes 
dolorosos, que marcam significativamente essa fase da vida das mulheres negras que 
aceitam passar por tal processo. 

Em se tratando dessas questões que perpassam a transição capilar, Maria Renata 
dos Santos Agustinho rememora a importância desse período para o fortalecimento 
da sua identidade negra: 

“A transição capilar contribuiu muito no meu processo pra me reconhecer 
como negra. Foi um momento, um período muito difícil, eu sempre me achava 
a “morena” nunca me reconheci como negra, eu achava até quando as 
pessoas me chamavam de negra, ofensivo. [...] Esse processo de 1 ano e 4 
meses, foi um processo de construção, desconstrução e reconstrução. 
Reconstruir tudo aquilo que eu achava que não era da minha identidade, de 
abrir as revistas, não me ver nas revistas, entrar nos sites de moda, de 
tendência e ver os acessórios de resistência como algo qualquer usado pela 
mulher branca, não como um símbolo de resistência.” (Maria Renata) 

Não se enxergar nas revistas, ou estar presente ocupando um lugar de subalternidade, 
representando sempre a empregada nas novelas, ou da exotização quando somos 
exaltadas no carnaval ou nos comerciais de cerveja, influenciam diretamente na forma 
como nos vemos e na construção da nossa identidade. “Essas representações 
incutiram na cabeça de todos que as negras eram só corpo, sem mente. A aceitação 
cultural dessas representações continua a informar a maneira como as negras são 
encaradas”. (HOOKS, 1995, p.13 apud BORGES, 2012, p. 196). 

As redes sociais tem sido uma grande aliada das mulheres em transição, se 
estabelecendo como um meio pelo qual através de vídeos, depoimentos e textos, 
surgem oportunidades de conhecer outras histórias que afetam diretamente na 
autoestima de quem passa pela transição, auxilia na apropriação de outras formas de 
cuidar dos cabelos, bem como na ampliação do conhecimento estética e político do 
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cabelo afro. Segundo Matos (2016, p. 847) “[...] o termo “cabelo afro” é mais 
englobante, reunindo os vários tipos de cabelos que as pessoas que tem herança 
negra em sua carga genética podem possuir.” 

“A transição capilar ela não é nada fácil, e principalmente quando você tem a 
sua autoestima baixa, e aí você não tem a quem recorrer à única saída que 
eu tinha eram as redes sociais, que na época só tinha o Facebook e o 
Youtube somente, e aí outras negras empoderadas me ajudavam mais era 
muito complicado [...] a minha transição capilar foi totalmente do coque e rabo 
de cavalo não dava pra perceber tanto, e o corte... eu cortava aos poucos pra 
não gerar um impacto nas pessoas sempre com o cabelo amarrado e aí 
muitas pessoas não percebiam, mais tinham algumas que percebiam porque 
ficava ondulado na frente, e aí por mais que eu colocasse creme não baixava 
o volume do cabelo natural [...] quando eu entrei na transição capilar eu decidi 
ter tempo pra mim, pra me conhecer [...]” (Maria Renata dos Santos 
Agustinho) 

Outro momento difícil desse processo de transição capilar é a dificuldade em lidar com 
as duas texturas do cabelo. Sendo assim muitas mulheres decidem realizar o Big 
Chop8 (Grande Corte) logo no começo do processo. 

“Minha transição foi muito difícil porque é uma fase que você fica com duas 
texturas no cabelo e sua autoestima fica muito baixa. Você olha no espelho 
não se gosta, nada dá certo prá você, é uma fase que você fica só com o 
cabelo amarrado porque solto é uma coisa assim que não dá certo, você não 
gosta... “[...] Mas foi importante a transição, foi importante passar por todo 
esse processo porque eu realmente me encontrei nesse processo de 
transição.” (Rebeca Carine Leite de Barros) 

A família, como considera Gomes (1995) carrega uma função conflitiva no decorrer da 
vida e da história dos sujeitos negros. A mesma se constitui como um espaço de 
construção de identidades, onde se fazem presentes a afetividade, as emoções e 
onde se consolidam a aprendizagem de valores sociais. Contudo, “é também na 
família que o negro aprende a ver o branco como o padrão a ser atingido e este 
aprende a ver o negro como padrão a ser negado.” (GOMES, 1995, p. 120) 

“No dia que eu fui alisar o meu cabelo, meu pai e minha mãe ficaram contra. 
A minha mãe sempre falava – Olha, eu não quero, eu prefiro se cabelo 
cacheado, mas se é isso que você quer, você pode alisar. O meu pai sempre 
foi contra. Ele nunca me proibiu de alisar o cabelo, mas ele nunca gostou que 
eu alisasse.” (Rebeca Carine Leite de Barros) 

Em se tratando da reação dos familiares e parentes mais próximos durante a transição 
capilar e com relação ao Big Chop, surgem as mais diversas reações, em alguns casos 
até certo receio em aceitar a decisão de parar de alisar o cabelo. 

“A minha mãe, na hora que ela soube que eu ia voltar com meu cabelo normal, 
que eu ia entrar em transição de imediato ela me apoiou, ela gostou muito da 
ideia, disse que eu estava certa, que eu tinha que voltar a assumir os meus 
cachos. Mas o que eu fui percebendo no decorrer dos dias, dos meses que 
iam passando, é que minha mãe pensou que fosse, digamos assim uma fase, 
que era só um momento que eu não ia seguir em frente... é tão tal que eu 
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estava perto de fazer as minhas fotos da formatura e ela falava: Sim mais e 
o seu cabelo, o que é que você vai fazer com ele, você vai alisar? E eu sempre 
falava pra ela que não, que eu não iria alisar, que eu ia continuar firma e forte 
com a minha transição. A minha mãe ela também alisa o cabelo, ela tinha o 
cabelo cacheado, até os meus 13 anos, mas a partir do momento que eu 
passei a alisar o meu cabelo, ela também passou a alisar o dela, não sei se 
foi uma forma de apoio, pra me apoiar, ou porque ela também não gostava 
dos cabelos dela e essa foi a oportunidade que ela encontrou pra alisar, eu 
sei que ela também começou a alisar na mesma época que eu, e até hoje 
não parou.”(Rebeca Carine Leite de Barros ) 

Gomes (2003, p. 80) destaca que em nossa sociedade a identidade negra se constrói 
inicialmente da rejeição, e posteriormente aceitação do ser negro, haja a vista que  

“[...] os diferentes sentidos atribuídos pelo homem e pela mulher negra ao seu 
cabelo e ao seu corpo revelem uma maneira tensa e conflituosa de “lidar” 
com a corporeidade enquanto uma dimensão exterior e interior da negritude.” 

Ainda sobre o posicionamento da mãe durante o processo de transição capilar Rebeca 
Carine Leite de Barros continua: 

“Ela fala pra mim assim: Ah mais esses cabelos cacheados que estão 
entrando agora é moda, então a minha mãe vê isso como uma moda, e nós 
sabemos, nós futuras educadoras, que isso não é uma moda, isso faz parte 
da nossa construção da identidade, da nossa valorização da nossa identidade 
negra. Então pra ela foi difícil, mas minha mãe aceitou, ela ficou muito feliz 
no momento que eu cortei o meu cabelo, que ela disse: Meu Deus como você 
ficou linda! [...]” (Rebeca Carine) 

Também na família encontramos muito apoio para não desistir da transição Capilar 
como ressalta em sua fala Cicera Fabiana Frutuoso Morais: 

“Quando eu fiz a transição todas as pessoas assim da minha família, mãe, 
pai, irmãos, meu namorado, as meninas que moram comigo apoiaram, 
disseram que ficou bonito, que era pra mim deixar agora o cabelo sempre 
cacheado, até porque eu acho que assim como eu, nem eles lembravam 
mais como era o meu cabelo. Meu namorado por exemplo desde quando a 
gente começou a namorar que eu tinha química no cabelo, ele nunca soube 
como era o meu cabelo cacheado, essa é a primeira vez que ele ta vendo 
o meu cabelo totalmente cacheado. As meninas que moram comigo 
também, e minha família já tinha visto antes mais não valorizava muito, 
quando eu fiz o alisamento que ficou muito feio, muito estragado, aí eles 
viram que cacheado era muito melhor e aí agora que eu voltei todo mundo 
fica dizendo que não é mais pra mim alisar que cacheado fica muito mais 
bonito e todo mundo apoia, mais assim eu vejo que eles apoiam por uma 
questão de estética e não pela questão de identidade negra.” (Cicera 
Fabiana) 

O apoio da família somado a força de vontade e o desejo de se apropriar de uma nova 
identidade através da transição capilar, são marcantes na fala de Maria Silvani da 
Silva, quando esta relata que: 

“A minha família não fez objeção, me apoiou me deu forças, estímulos. Com 
relação aos amigos (as), algumas acharam radical, que eu devia manter o 
cabelo liso a custa de muita química. Mas, como já estava empodeirada de 
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mim mesma, das minhas origens e do desejo de me redescobrir, os 
comentários do contra se foram com o vento. E hoje estou me amando ainda 
mais, amo ser quem sou, amo meu cabelo.” (Maria Silvani) 

Estar em contato com outras pessoas que também estão passando por essa fase de 
mudança e descoberta é fundamental para que não se desista de seguir com a 
transição. O fato de estudarmos juntas no mesmo semestre, fez com que duas 
entrevistadas me citassem como alguém importante no decorrer desse processo. 

“A minha aceitação capilar se deu mediado à transformação de duas colegas 
de sala, você (Karol) e Rebeca. Ao vivenciar a resistência de vocês pude 
compreender que não estaria sozinha na luta contra a ditadura do cabelo liso, 
isso fez da minha retomada aos cachos uma renovação crítica do meu próprio 
eu, ou seja, usar o cabelo liso ou cacheado não seria mais uma subordinação 
a nenhum mundo idealizado por pessoas que não estão e nunca estiveram 
na minha pele, mais uma opção de identidade a qual me sinto feliz e 
confortável.” (Cicera Fabiana Frutuoso Morais) 

Sobre essas trocas de experiência, Rebeca Carine Leite de Barros considera que: 

“A minha transição capilar foi uma coisa horrível, porque eu pensei muitas 
vezes em desistir, eu e você, Karol, nós participamos juntas dessa 
construção, tanto da identidade negra como no processo de transição, nós 
duas crescemos juntas, então acho que foi isso que me fez não desistir, 
porque eu tive uma amiga que foi extremamente importante porque em 
momentos de fraqueza que eu queria desistir ela vinha e dizia que NÃO, [...] 
que a gente tinha que superar.”(Rebeca Carine) 

Momentos de liberdade e autoconfiança também são parte desse processo, como 
bem ressalta Maria Silvani da Silva: 

“Um dia comecei a me olhar, e me questionei: quem sou eu de verdade? Por 
que não me reconheço mais? Nesse exato momento me dei conta que estava 
sendo o que os outros queriam e não eu mesma. Então resgatei dentro de 
mim a mulher forte e determinada que um dia fui. Decidi agir de acordo com 
minhas vontades, minhas percepções. E a transição capilar representou esse 
marco, agora além da autoconfiança e determinação, o cabelo me fortifica 
ainda mais, porque afirmo e reafirmo minha origem negra de expor, de 
afirmar. Hoje os comentários maldosos, racistas já não me atingem mais. Sou 
linda como sou!” (Maria Silvani) 

Nesse ínterim, percebe-se que as mulheres negras, passam por processo construção 
de identidade a partir da transição capilar permeado de rejeição e aceitação. Contudo, 
não basta apenas avançar entre esses dois extremos, é preciso compreender e 
valorizar a riqueza cultural da nossa ancestralidade negra, “[...] ver-se e aceitar-se 
negro toca em questões identitárias complexas. Implica, sobretudo, a ressignificação 
de um pertencimento étnico/racial no plano individual e coletivo.” (GOMES, 2003, p. 
81). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho almejou ressaltar os obstáculos vivenciados e superados pelas 
estudantes negras do curso de Pegogia aqui referenciadas durante o processo de 
construção da identidade a partir da transição capilar.  

Quando passamos por esse processo de transição capilar, revivemos momentos e 
situações dolorosas que nos marcam profundamente desde a infância e mesmo após 
a aceitação dos nossos cabelos é preciso seguir cotidiamente reafirmando nossa 
identidade uma vez que nossos cabelos continuam sendo alvo de muitos ataques 
racistas.  

Se trata assim de um processo não só estético mais também de cunho político e refletir 
sobre tais questões e tornar a mulher negra protagonista social se faz relevante no 
resgate da história e da memória coletiva do povo negro. É preciso pautar essa relação 
de construção da identidade e valorização da auto-estima das nossas crianças negras 
o mais cedo possível nas situações, relações e conteúdos.  

A valorização da identidade negra é uma responsabilidade que precisa ser assumida 
por todos nós, independente da nossa ascendência étnica, haja a vista que a cultura 
brasileira é fruto de segmentos étnicos trazidos com os povos negros escravizados de 
forma brutal e desumana, contribuíram na formação da riqueza econômica, social, e 
na construção da identidade nacional. 

Na fala das entrevistadas se faz importante considerar que a influência da  inserção 
no universo acadêmico a partir do curso de Pedagogia se constitui com uma dessas 
possibilidades de construção da identidade negra, e a transição capilar de pedagogas 
negras em formação.  

As mesmas ressaltaram que essas transformações foram para elas motivo de muitas 
descobertas, que lhes permitiram uma aproximação com suas origens 
afrodescendentes, aumentando a auto estima dessas mulheres. os medos foram 
vencidos. O mais importante nessa construção foi se reconhecer negra. 

Desta feita, reafirmamos a importância das discussões fomentadas pelo Congresso 
Artefatos da Cultura Negra que tem contribuído para o fortalecimento de discussões 
necessárias ao que concerne a luta constante no enfrentamento do racismo estrutural 
no Cariri Cearense. 
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RESUMO: O presente trabalho visa debater a relevância da temática étnico-racial no âmbito 
educacional, bem como a importância da discussão acerca da Lei 10.639/2003 e as questões 
de africanidades no contexto escolar. Nesse sentido, trata-se de uma pesquisa exploratória 
de campo, propondo analisar a aplicabilidade dessa lei nas instituições de educação Infantil 
e ensino fundamental das cidades de Brejo Santo e Porteiras. Ambos os municípios, situados 
no Estado do Ceará, fazem parte da microrregião brejo-santense. Na coleta de dados, utilizou-
se dos métodos quali-quantitativos, assim como de uma entrevista/questionário 
semiestruturada que envolveu os/as docentes e a gestão escolar, ressaltando-se a utilização 
da análise documental com foco no Projeto Político Pedagógico (PPP), documento que 
possibilitou compreender a dinâmica organizacional de ensino nas escolas. Para este trabalho 
foi realizado um recorte analítico, no que se refere às perguntas elaboradas na aplicação com 
os/as participantes. Tal recorte se instituiu a partir dos seguintes pressupostos: tratamento 
com as questões das africanidades; conhecimento da lei e sua abordagem ou não no mês de 
novembro. Concluiu-se, então, que, mesmo com a obrigatoriedade da lei, ainda se perpetuam 
dificuldades na sua implementação, tanto na abordagem do PPP, quanto na atuação dos/as 
professores/as e gestores/as, gerando assim um fluxo contínuo de práticas eurocêntricas. 
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INTRODUÇÃO 

Estudos referentes às condições de vida da população negra de nosso país existem 
desde o século XIX, ganhando força, no início do século XX, com a implementação de 
cursos de pós-graduação nas áreas de Antropologia e Sociologia (FRANCO, 2015). 
Levando-se em consideração a atualidade, tais providências contribuíram bastante 
para a visibilidade da referida população, vítima de tanta exclusão e negação de seus 
direitos. No entanto, não se fizeram suficientes para uma efetiva mudança no que 
tange a conscientização, o respeito e a oportunidade de inserção em todas as áreas 
sociais. 

Dessa forma, fizeram-se necessárias as constantes reivindicações dos/as 
membros/as do Movimento Negro Brasileiro, que há bastante tempo seguem na luta 
pela igualdade de oportunidades para a população negra. Assim, no dia 09 de janeiro 
de 2003 foi sancionada, pelo então presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, 
a Lei 10.639, alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 
1996 (BRASIL, 2003), passando, dessa forma, a tornar obrigatório o ensino da História 
e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas públicas e particulares de educação 
básica deste país. Como consequência, no ano de 2004 foram instituídas as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 
da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira (DCNs) (BRASIL, 2004), um documento 
para as escolas utilizarem como um norteador da prática pedagógica (GOMES, 2008). 

Essa Lei surge como uma forma de superação e conscientização a respeito de nosso 
passado histórico, no qual os negros, as negras e seus descendentes foram vítimas 
de diversas formas de exclusão, negação da sua cultura, das suas contribuições 
históricas e econômicas, além do mais, essas atitudes persistem com as devidas 
proporções, até os dias atuais. 

A Lei 10.639/2003, ao ser implementada nas escolas, possibilita contemplar um 
grande público, de forma a contribuir para a formação de seu pensamento crítico, pois, 
“[…] tem o potencial de permitir aos alunos negros o reconhecimento e a valorização, 
subjetivos e simbólicos, de sua identidade e de sua importância na formação da 
sociedade brasileira” (ALMEIDA; SANCHEZ, 2017, p.57). Esta instituição se 
apresenta como uma excelente ponte estratégica de conscientização e trabalho das 
questões étnico-raciais, por ser na escola que as crianças e adolescentes passam a 
maior parte de seu tempo e por auxiliar na formação de cidadãos e cidadã. 

[...] a escola é uma das instituições sociais responsáveis pela construção de 
representações positivas dos afro-brasileiros e por uma educação que tenha 
o respeito à diversidade como parte de uma formação cidadã. Acreditam que 
a escola, sobretudo a pública, exerce papel fundamental na construção de 
uma educação anti-racista (GOMES, 2008, p. 69). 

Em algumas situações, a escola pode ser o único local em que os/as estudantes 
podem ter uma abordagem positiva das relações afrodescendentes, o real 
entendimento da importância das políticas afirmativas, bem como o seu contexto, pois 
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o racismo e a falta de informação sobre a ancestralidade africana são grandes 
obstáculos na conscientização coletiva que visa uma sociedade justa e igualitária para 
todas as raças (GOMES, 2008). 

Assim, o projeto de pesquisa aqui apresentado, alocado no âmbito da Pró-reitora de 
Pesquisa e Inovação (PRPI) da Universidade Federal do Cariri (UFCA), vem sendo 
desenvolvido no Instituto de Formação de Educadores (IFE), Campus Brejo Santo e 
busca investigar a implementação da Lei 10.639/2003 na microrregião brejo-santense. 
Para este trabalho tem-se como objetivos: conhecer como escolas da cidade de Brejo 
Santo e Porteiras, estão implementando a Lei 10.639/2003, como também, analisar o 
Projeto Político Pedagógico das escolas visitadas, a fim de conhecer se esses 
documentos mencionam a lei em questão no seu texto. 

 

METODOLOGIA  

O trabalho aqui pautado trata-se de uma pesquisa exploratória de campo, a qual foi 
realizada nas instituições de ensino públicas dos municípios de Brejo Santo e 
Porteiras, na zona rural e na zona urbana respectivamente, ambos do Estado do 
Ceará, Microrregião Brejo-Santense. Trata-se de um estudo de importância 
fundamental para o desenvolvimento acadêmico, no que se refere às questões 
voltadas à aplicação da Lei 10.639/2003, no combate ao racismo contra a população 
negra e na reflexão para a reformulação da ação docente na sua prática pedagógica. 
Ademais “[…] sendo o conhecimento construção do objeto que se conhece, a atividade 
de pesquisa torna-se elemento fundamental e imprescindível no processo de 
ensino/aprendizagem” (SEVERINO, 2016, p. 26). 

Na coleta dos dados aqui expostos, utilizou-se dos métodos quali-quantitativos, pois 
“[...] cabe referir-se a conjuntos de metodologias, envolvendo, eventualmente, 
diversas referências epistemológicas” (SEVERINO, 2016, p.125). Como estratégia 
para obtenção dos resultados, utilizou-se uma entrevista semiestruturada que abarcou 
os/as docentes e os/as gestores. A entrevista teve cunho fundamental, na coleta de 
dados, pois a mesma “tem como objetivo principal a obtenção de informações do 
entrevistado, sobre determinado assunto ou problema” (MARCONI; LAKATOS, 2016, 
p. 81). 

Nesse sentido, buscou-se realizar uma análise acerca da aplicabilidade da Lei 
10.639/2003 nas instituições de ensino infantil e fundamental das cidades de Brejo 
Santo e Porteiras. É válido ressaltar que para a construção deste trabalho realizou-se 
um recorte apenas dos dados coletados nas escolas da zona urbana de Brejo Santo, 
pois os dados das demais escolas ainda estão em fase de coleta, construção e 
posteriormente passarão por processo de análise. 

Por fim, a pesquisa aqui evidenciada também possibilitou uma análise do Projeto 
Político Pedagógico, documento que possibilitou a compreensão do que diz respeito 
à dinâmica organizacional de ensino nas escolas. Realizou-se também, um recorte 
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analítico, no tocante às perguntas elaboradas na aplicação com os/as participantes. 
Tal recorte se instituiu a partir dos seguintes pressupostos: tratamento com o 
conhecimento da Lei 10.639/031, sua abordagem ou não no mês de novembro2, as 
questões de africanidades3.  

Vale destacar que os dados aqui descritos são referentes a 86 (oitenta e seis) 
entrevistados/as entre professores/as e gestores/as escolares, já em relação ao PPP, 
foram analisados 13 (treze). Na seção a seguir serão destrinchados os resultados 
encontrados. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O processo de exclusão dos mais variados grupos no Brasil perdurou por muitos anos 
e ainda hoje as discriminações reverberam-se, embora haja políticas de reparação, 
para que esses comportamentos lamentáveis sejam desenraizados. Com relação ao 
contexto educacional, no tocante à realidade contemporânea, perpassa, na maioria 
das escolas, um caráter de práticas homogêneas, em que muitos/as procuram 
trabalhar e implementar a igualdade entre todos/as, mas acabam reproduzindo 
perspectivas estereotipadas em suas práticas docentes, como é o caso de se resgatar 
a contribuição dos/as africanos/as e afro-brasileiros/as, trazendo conteúdos para 
“fortalecer” o conhecimento somente da parte negativa da história destes povos. Neste 
sentido, faz-se necessário estabelecer uma “problematização desses conteúdos, para 
que não venhamos a cair no erro que comumente acontece, de tratar de cultura 
africana como uma cultura ‘exótica’ e folclórica” (NUNES, 2011, p. 98).  

No que concerne aos dados analisados, temos os seguintes recortes analíticos, dos 
resultados obtidos pela pesquisa aqui elencada: Gráfico 1, representando as 
respostas dos/as entrevistados/as sobre o conhecimento da Lei 10.639/2003 e sua 
abordagem no mês de novembro. 

 
1 08- Já ouviu falar da Lei 10.639? (Se sim, o que aborda?); 
2 09- Vocês realizam alguma atividade no mês de novembro? (relacionada às questões etnicorraciais). 
3 14- Como são tratadas as questões de africanidades na escola? 
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Gráfico 1 - Respostas às perguntas 8 e 9 do questionário usado na entrevista. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No que tange aos dados expostos no Gráfico 1, constatou-se que 70 (setenta) dos/as 
entrevistados/as representados/as pela porcentagem de 81% (oitenta e um por cento), 
afirmaram não ter conhecimento da lei, mas que realizam atividades voltadas para as 
questões etnicorraciais no mês de novembro. Enquanto 4 (quatro) deles/as, valor 
equivalente à representação de 5% (cinco por cento), afirmaram não conhecer a lei e 
não realizam atividades, voltadas à temática, no mês novembro, porém 12 (doze) 
dos/as entrevistados/as, representados/as pela porcentagem de 14% (quatorze por 
cento), trazem respostas que se encaixam na modalidade “Outras”, que especifica o 
seguinte: trabalham conforme orientações da Secretaria Municipal de Educação ou 
são novatos/as na escola e por isso não conhecem totalmente sua rotina de trabalho; 
desconhecem esse tipo de atividade realizada pela escola; nenhum/a dos/as 
entrevistados/as afirmaram conhecer a lei nem afirmaram realizar atividades relativas 
a ela no mês de novembro.  

Em relação ao contexto escolar brasileiro, diversos/as pesquisadores/as discutem 
sobre a não implementação e não eficácia da Lei 10.639/2003 nos currículos 
escolares. Nunes (2011, p. 45) enfatiza que: “[...] durante anos temos assistido ao 
descaso do sistema educacional em não contemplar, nos seus currículos, conteúdos 
relativos à História Africana, negando a um povo o direito de conhecer a sua própria 
história”.  

Essa constatação, é um fato muito preocupante, que vem ocorrendo, na maioria das 
escolas, as quais, muitas vezes realizam essa discussão quando “surge a 
necessidade de se trabalhar”, ou mesmo apenas como datas comemorativas: o Dia 
da Consciência Negra e/ou o Dia da Abolição da Escravatura, tomando como 
demarcador a ação da Princesa Isabel e a assinatura da Lei Áurea, fato que nega a 
participação da luta do Movimento Negro nesse processo de libertação. São fatos 
trabalhados em grande parte pelas escolas, porém, muitas vezes carregados de 



 

 

Revista África e Africanidades, Ano XIV - nº 41, Fev. de 2022 – ISSN: 1983-2354 
http://www.africaeafricanidades.com.br 

http://www.africaeafricanidades.com.br 

 
51 

Gráfico 2 - Abordagem da Lei 10.639/2003 no PPP das escolas visitadas. 

superficialidades, restringindo a História do Brasil e da população negra, que em 
muitos campos contribuíram.  

Dessa forma, sem um trabalho que contextualize a importância histórica de tais 
momentos e que desperte o interesse dos/as alunos/as sobre a temática, a abordagem 
das questões afrodescendentes se dará de forma desconexa, cristalizada e 
estereotipada (GOMES, 2008; GUEDES; NUNES; ANDRADE, 2013) e isso 
impossibilita o contato com informações que possam levar os/as estudantes a “[…] 
superar visões estereotipadas e preconceituosas; assim como para trazer à tona 
histórias não contadas e vozes silenciadas” (MOREIRA; CÂMARA, 2008, p. 48). 

No que diz respeito às datas específicas ou às manifestações culturais, muitas vezes 
os espaços escolares minimizam as contribuições e legados, vindo de africanos/as e 
afro-brasileiros/as, tratando-as como “segunda categoria”, ignorando assim, a 
importância das manifestações culturais daqueles/as que contribuíram desde sempre 
para a formação da sociedade brasileira (NUNES, 2011). 

Sobre a abordagem das questões que tratam da obrigatoriedade da História e Cultura 
Africana e Afro-brasileira, no que propõe a Lei 10.639/2003 nas escolas de educação 
infantil e ensino fundamental, percebeu-se que há extrema ausência dessas questões 
nos respectivos escopos do Projeto Político Pedagógico das escolas. No Gráfico 2, 
podemos ver que somente 31% (trinta e um por cento) dos documentos analisados 
trazem alguma alusão ao que propõe a lei, enquanto foi constatado que 69% (sessenta 
e nove por cento) desses mesmos não relatam nada que diz respeito à implementação 
da legislação e de práticas voltadas à temática.  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A construção do PPP das escolas deve ser realizada a partir da análise aprofundada 
de todos os requisitos necessários para uma educação voltada à inclusão, ao combate 
às desigualdades, à luta contra o racismo e a todo e qualquer tipo de discriminação, 
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levando em consideração as questões étnico-raciais e o ensino de História e Cultura 
Africana e Afro-brasileira. Neste contexto, o patrimônio cultural pode se tornar um dos 
fatores basilares para a construção de uma sociedade mais democrática e orgulhosa 
do seu pertencimento. Destarte, é necessário compreender que “[...] o projeto político 
pedagógico é de fundamental importância na escola da rede pública, pois se ele for 
bem elaborado e utilizado adequadamente, trará excelentes resultados no interior do 
espaço escolar [...]” (MORAIS, et al. 2012, p. 2).   

O PPP é de extrema importância para a concretização das metodologias empregadas 
nas escolas, dessa forma, ao não mencionar a Lei 10.639/2003 e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino 
da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, em seu texto, também não definirá as 
práticas pedagógicas utilizadas para abordar essas questões, implicando-se no fato 
de que o/a professor/a poderá não saber como abordar essa temática com seus/suas 
alunos/as. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante os resultados aqui expostos, obtidos pelas averiguações relatas, desde os estudos 
teóricos, análise do PPP, assim como as entrevistas realizadas, chegou-se à conclusão de 
que realmente há certa deficiência no conhecimento e abordagem da Lei 10.639/2003, 
gerando assim um fluxo contínuo de práticas eurocêntricas, uma vez que se nem as 
escolas conhecem a legislação, como então vão trabalharem práticas inclusivas 
dessas questões? Esse fato ficou evidente, quando se percebeu a ausência de tal 
temática no PPP, bem como o desconhecimento da Lei em questão por grande parte 
dos/as entrevistados/as durante a pesquisa.  

Diante dos fatos dispostos neste trabalho, ficou evidente que estabelecer medidas 
socioeducativas é crucial para que as instituições ofereçam uma educação de 
qualidade aos seus/suas alunos/as, principalmente no que concerne ao respeito à 
diversidade e às práticas culturais inclusivas no interior das escolas, pois estas são 
um dos locais que podem contribuir com a tomada de consciência, da valorização e 
do respeito às culturas. Porém se faz necessário mudanças nas metodologias de 
ensino, que ainda permanecem vinculadas a métodos eurocêntricos que favorecem a 
repetição de estereótipos e não permitem vez e voz aos possuidores/as de culturas 
excluídas; ao romper com esses métodos, abrem-se oportunidades de interações 
entre as culturas em nossas escolas, favorecendo o fortalecimento da identidade 
cultural de nossos/as alunos/as. 

Por fim, os resultados demonstram a necessidade da oferta de formações continuadas 
para os/as profissionais das escolas, pois, se estes/as não possuem conhecimento de 
como implementar conteúdos obrigatórios no ensino aos seus/suas alunos/as e não 
tiveram contato com essa temática em sua formação inicial, necessitam de suporte e 
orientação nesse pormenor. Assim, é preciso que as secretarias de educação, órgãos 
responsáveis pelo devido funcionamento das escolas, proporcionem formações 
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continuadas, com a finalidade de que os/as professores/as e gestores/as escolares 
estejam cientes da importância da aplicação da Lei 10.639/2003, de maneira eficaz, 
na prática de ensino. 
Do mesmo modo, que as universidades possam contribuir com as discussões 
voltadas a combater o racismo, as discriminações e volte-se a estudos sobre história, 
cultura e contribuições técnicas e tecnológicas legadas pelos/as africanos/as e 
seus/suas descendentes, ao ministrarem disciplinas em seus cursos de licenciaturas, 
seja na sociedade brasileira ou em outras nações. O destaque à temática 
afrodescendente pelas instituições de ensino superior, servirá de suporte para os/as 
professores/as, em formação inicial, possibilitando que tenham artifícios para 
executá-la de maneira positiva.  
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RESUMO: O processo de ensino e aprendizagem não pode estar descontextualizado da 
realidade social das/os educandas/os. Pelo contrário, é preciso que o processo educativo 
esteja vinculado à construção de uma consciência crítica que favoreça o alcance da 
identidade étnica. Assim, esse trabalho problematiza as relações étnico-raciais no espaço 
escolar, buscando e suplantando as ideias eurocêntricas, que nega as práticas sociais da 
população negra, tendo em vista a aplicabilidade da Lei 10.639/03. Nosso foco foi a contação 
de histórias enquanto prática pedagógica favorável a um maior conhecimento sobre a África 
e as africanidades. Tivemos como método de pesquisa a afrodescendência e como 
procedimento metodológico a revisão bibliográfica, a exemplo de Almeida (2019), Cunha 
Junior (2010, 2013) e Callai (2000). Compreendemos que a contação de histórias, desde que 
esteja baseada em afro-referências, é um caminho favorável ao conhecimento da história e 
cultura africana e afrodescendente e a valorização da estética negra.  
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INTRODUÇÃO  

Esse trabalho problematiza as relações étnico-raciais no espaço escolar, tendo em 
vista a aplicabilidade da Lei 10.639/03, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino 
da História e cultura africana e afro-brasileira em todo currículo da educação básica, 
como ferramenta para suplantar o eurocentrismo que, ao invisibilizar as produções 
socioculturais de africanas/os e afrodescendentes, impedem a construção de uma 
identidade negra e a valorização da diversidade cultural. Desse modo, a Lei 10.639/03 
é propícia para o enfrentamento do racismo que, no Brasil, é estrutural. 

O processo de ensino e aprendizagem não pode estar descontextualizado da 
realidade social das/os estudantes. Pelo contrário, é preciso que as escolas estimulem 
os saberes, favorecendo à intervenção na realidade. Cabe aos educadores e 
educadoras mediar a construção de um conhecimento sistematizado, sem, no entanto, 
desvalorizar as práticas cotidianas das/os discentes. Logo, são necessárias práticas 
pedagógicas que auxiliem na compreensão das especificidades socioculturais 
brasileiras, onde a população negra figure como protagonista. 

Refletindo sobre a aplicabilidade da Lei.10.639/03, sobretudo, nos primeiros anos do 
Ensino Fundamental, objetivamos analisar a contação de histórias como ferramenta 
didática, que permitisse maior compreensão sobre a África e as africanidades 
brasileiras e corroborasse para a valorização da estética negra. Para realizar esse 
trabalho nos fundamentamos no método da afrodescendência, sistematizado por 
Cunha Junior (2013), e que nos permite açambarcar as africanidades e a 
afrodescendência, a fim de visibilizá-las, enquanto mecanismo de transformação 
social. 

Nesse contexto, foi realizada a revisão bibliográfica, utilizando autoras e autores 
necessárias/os para a discussão, como Almeida (2019), Cunha Junior (2010, 2013) e 
Callai (2000). Compreendemos a necessidade de redimensionar o processo de ensino 
e aprendizagem com foco numa educação antirracista, tendo em vista a 
implementação da Lei 10.639/03. Assim, a contação de histórias, desde que esteja 
baseada em afro referências, é um caminho favorável ao conhecimento da história e 
cultura africana e afrodescendente.  

 

AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR 
O racismo estrutural é um processo que decorre da dominação racial de um grupo 
sobre outro, cuja dimensão está frisada nas relações de poder, que englobam os 
processos culturais, econômicos e sociais. O racismo estrutural é um instrumento de 
poder utilizado para controlar a corporeidade dos sujeitos no tempo-espaço (ALMEIDA 
2019). Desse modo, Cunha Junior (2010, p.7) nos conta que “[...] os problemas do 
racismo contra a população negra são problemas sociais e econômicos da sociedade 
brasileira no campo da dominação dos grupos subalternos [...]”. Trata-se do projeto 



 

 

Revista África e Africanidades, Ano XIV - nº 41, Fev. de 2022 – ISSN: 1983-2354 
http://www.africaeafricanidades.com.br 

http://www.africaeafricanidades.com.br 

 
57 

de desqualificação e subalternização da população negra realizado após o fim do 
escravismo criminoso. 

O racismo estrutural se materializa na escola de várias maneiras, como exemplo, 
destacamos os conteúdos programáticos, a intencionalidade na organização do 
ambiente escolar, bem como violência física e psicológica. Tais problemáticas 
decorrem da propagação de uma educação eurocêntrica, articulada na inexistência 
de profissionais atentos em indagar sobre as práticas racistas. O eurocentrismo é 
representativo de uma história única, construída essencialmente pela Europa, nos 
quais os grupos étnicos negros e suas produções socioculturais são invisibilizadas ou 
inferiorizadas, o que repercute num discurso negativo permeado de estereótipos que 
impedem o protagonismo social de africanas/os e afrodescendentes e a construção 
de uma identidade negra. 

As violências do racismo que incidem brutalmente sobre os corpos das crianças e 
jovens afrodescendentes, no cotidiano escolar, precisam ser discutidas, na medida 
em que, o processo de ensino e aprendizagem se constitui para uma consciência 
crítica sobre a realidade social. Alunas e alunos, uma vez, conscientes do racismo, 
como sinônimo de projeto de poder, poderão intervir criticamente na realidade, no 
intuito de desarticular a operacionalidade do racismo. Callai (2000) aponta que, cabe 
aos docentes, assumirem a responsabilidade de agir como interlocutores entre os 
conhecimentos que emergem do senso comum dos estudantes e o ensino 
sistematizado, pois pode auxiliar na aprendizagem dos alunos acerca de 
determinadas escalas de violência social.  

O racismo deve ser desestruturado, enquanto evidência de justiça social. E nesse 
processo, a escola, embora sendo espaço de reprodução de práticas racistas, pode 
ser também campo privilegiado de enfrentamento do racismo, desde que haja uma 
rede de profissionais sensíveis a tal causa. No caso das políticas educacionais, temos 
na promulgação da Lei nº. 10.639/03, importante instrumento de combate ao racismo. 
Para tanto, é preciso que a referida lei seja realmente efetivada, como uma ação 
cotidiana e política, não se limitando às práticas pedagógicas pontuais, muitas vezes, 
restritas a datas comemorativas. 

É relevante que a busca pela construção do conhecimento acerca da história e cultura 
negra, estejam atreladas às ferramentas metodológicas de ensino, que possibilitem à 
problematização das relações étnico-raciais, propiciando uma nova história sobre a 
população africana e afrodescendente. Enfatizamos a necessidade de trilhar 
caminhos que superem as ações do racismo estrutural, visando à construção 
identitária através de novos olhares acerca da realidade social, o que pode ser 
possível com a contação de histórias, cujo enfoque seja a África e as africanidades. 
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A contação de histórias enquanto sistematicidade da Lei 10.639/03 

A contação de histórias é uma ferramenta metodológica utilizada na prática 
pedagógica que objetiva o despertar da imaginação, estimulando o gosto dos alunos 
pela leitura, e, sobretudo, propiciando a interação com o meio social no qual estão 
inseridos, auxiliando no desenvolvimento da criatividade e na construção de suas 
identidades (SANTOS, 2019). Desse modo, entendemos que a contação de histórias, 
com foco na cultura africana e afrodescendente, é de suma importância para a 
superação do eurocentrismo e consequentemente do racismo, permitindo o alcance 
da identidade negra.  

Nesse contexto, destacamos dois livros da literatura infanto-juvenil que podem ser 
aplicados em sala de aula, principalmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
a saber, “O cabelo de Lelê” e “Minha mãe é negra sim”. A história presente em cada 
livro nos ajuda a compreender o passado africano de modo a construir a identidade 
afrodescendente no presente. 

A obra “O cabelo de Lelê” da escritora Valéria Belém, conta a construção da identidade 
de uma menina negra que não se identificava com seu cabelo, por ser muito cacheado 
e volumoso. Quando Lelê acessa leituras que recontam a história ancestral dos 
cabelos das mulheres africanas, percebe que são muitas as diferenças de tipos, 
texturas e penteados. Cada cabelo representa uma história, uma cultura, que se 
unifica através dos valores ancestrais africanos. O cabelo de Lelê carrega em cada 
cacho um fio de uma história que tem sua gênese no continente ancestral.  Ao resgatar 
essa história, Lelê consegue construir sua identidade, buscando diversas formas de 
expressar sua estética negra, a exemplo, das tranças.  

O livro “O cabelo de Lelê” propicia a valorização da estética negra, desconstruindo 
estereótipos de negação da beleza dos traços negros, o que é importante para as/os 
estudantes afrodescendentes, mas também para estudantes não negros, que 
aprenderão a valorizar a diversidade cultural. Aqui, a contação de histórias, permite 
ainda um trabalho interdisciplinar, podendo envolver conteúdos de Língua Portuguesa, 
História, Geografia e Matemática, no intuito de evidenciar a história da África e das/os 
africanas/os e das/os afrodescendentes. 

Figura 1: Livro O cabelo de Lelê 

 
Fonte: https://atividadespedagogicas.net 
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Com a Língua Portuguesa temos a leitura e escrita, a interpretação e a elaboração de 
texto. Interpretar textos que problematizam o racismo e reforçam a diversidade da 
beleza negra, propiciam aos estudantes escreverem sobre sua realidade, as 
especificidades culturais, que são marcas históricas da população negra. Esse é um 
caminho possível para levar crianças e jovens a falarem de si e do seu lugar no mundo. 

Através da contação da história “O cabelo de Lelê", professoras e professores podem 
evidenciar o ensino de História, quando, por exemplo, associam o tipo de penteado 
visto no livro, ao território, mostrando as características do lugar no passado e no 
presente, a população e seus costumes. Com a Geografia, é possível a utilização de 
mapas do continente africano, que venham a desmistificar a ideia de África como um 
país. Têm-se também a possibilidade de se trabalhar a Matemática, considerando 
que, alguns penteados, trazem conhecimentos de Geometria, como no caso da trança 
nagô. 

O livro “Minha mãe é negra sim”, da autora Patrícia Santana, conta a história de Eno, 
um garoto negro, que passou dias de tristeza após o racismo sofrido na escola. Na 
aula de Artes, Eno faz um desenho da sua mãe e resolve colorir de preto, sendo 
repreendido pela professora que sugere, em tom de exigência, a cor amarela para 
colorir o desenho. A melancolia e incerteza de Eno, só acabam quando, em conversa 
com seu avô, aprende sobre o passado e presente do seu povo, sobre sua 
ancestralidade, o racismo e suas consequências para negras e negros. Essa história, 
promove num primeiro momento, a problematização da própria prática docente.  

   Figura 2: Livro Minha mãe é negra sim! 

  

Fonte: https://kitabulivraria.wordpress.com 

 

Na condição de professoras e professores, devemos cotidianamente atentarmos para 
uma postura ética, comprometida com a aversão a qualquer forma de discriminação 
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(FREIRE, 2020). Temos a responsabilidade de não silenciarmos diante de práticas 
racistas, mas enfrentá-las através de uma educação afro-referenciada. Nesse sentido, 
contar a história “Minha mãe é negra sim”, é significante. 

Além de problematizar o racismo, por ser estrutural, e se realizar no cotidiano, é 
possível trabalhar os valores africanos que são marcas das populações 
afrodescendentes, a exemplo do respeito aos ancestrais, as pessoas mais velhas, que 
são símbolos de sabedoria. O menino Eno, compreende, junto com seu avô, que os 
seus passos vêm de longe e isso significa valorizar quem ele é. A interdisciplinaridade 
também pode ocorrer aqui, sobretudo com a Língua Portuguesa, História e Geografia, 
proporcionando um saber sistematizado não eurocêntrico, e sim, afro referenciado, de 
modo a enegrecer o currículo escolar e propiciar a construção da identidade negra.  

A contação de histórias, através das obras referenciadas, é uma possibilidade para a 
superação do racismo na escola, considerando a sistematicidade da Lei 10.639/03. O 
contato com leituras afro referenciadas, crianças e jovens poderão ressignificar o 
passado africano invisibilizado pela história eurocentrada que se enraíza na educação 
por meio do currículo, dos materiais pedagógicos, pela violência física e moral. A 
literatura analisada, tende a viabilizar a construção da identidade das crianças negras, 
havendo de fato, a valorização das diferenças culturais presentes na escola. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À guisa de conclusão, percebemos que a metodologia da contação de histórias que 
retratam a cultura africana e afrodescendente, é um suporte para garantir a 
implementação da Lei 10.639/03 no ensino básico, à medida que questiona as 
relações étnico-raciais na escola, valoriza a estética negra e permite conhecimentos 
não eurocêntricos sobre a África e a África no Brasil. A educação, enquanto ato político 
de formação da cidadania, precisa fomentar à construção das identidades étnicas 
das/os estudantes, ampliando suas visões acerca dos problemas sociais brasileiros, 
como o racismo. Aqui, propomos a contação de histórias, como real possibilidade de 
problematizar a formação social brasileira, a partir da África e trilhar novos caminhos 
sobre a história dos africanos e afrodescendentes no campo da educação. 
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RESUMO: Este ensaio tem como objetivo abordar uma experiência epistêmica através de 
estudos e discussões apresentadas pela disciplina Pensamento Negro ofertada pelo 
Programa de Mestrado Profissional em Educação da URCA, ao proporcionar um olhar 
reflexivo-filosófico através de uma abordagem didática fundamentada por uma literatura 
afrocentrada. Este itinerário formativo permitiu uma experiência que infere mudanças 
estruturais na formação docente como um todo. Esta possibilidade contextualiza-se como 
proposta de agregar na docência um novo olhar produzido a partir da descoberta de uma 
porta de vidro citada por estudos de Edith Piza nos estudos de Cardoso, 2010 ao se referir 
sobre como o branco se identifica como uma identidade racial não marcada, assim a 
branquitude é tema central. Objetiva-se como foco central discutir sobre a confrontação frente 
à porta de vidro que se representa para esta reflexão à pessoa parda ou “morena” formada 
dentro dos sutis paradigmas de “não ser negro” obrigando assim a incorporar um elemento 
“neutro” formado para obedecer às normas eurocêntricas, legitimando assim a subserviência 
à classe branca e sua total inércia dentro da sociedade pós-moderna. Esta pessoa concebe-
se “coluna do meio”, obediente e eticamente correta, ao se constituir docente não transcende 
às suas ideologias passando muitas vezes a negar sua própria história. Destarte a formação 
docente se faz através de uma teia de significados que se entrelaçam na sua constituição 
enquanto profissional docente. Tornando evidente que o encontrar com a porta de vidro e 
rever sua imagem “crioula” possibilita liberta-se e essa liberdade impacta suas práticas e seus 
produtos educacionais. 

Palavras-chave: Porta de Vidro. Formação Docente. Branquitude. 
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INTRODUÇÃO  

Através da abordagem didático-pedagógico organizada pela disciplina Pensamento 
Negro, a mesma ofertada pelo Programa de Mestrado em Educação da Universidade 
Regional do Cariri-URCA durante o semestre de 2021.1, disciplina esta que teve como 
ministrantes e organizadores a Prof.ª Dr.ª Cícera Nunes e o prof. Dr. Henrique Cunha 
Jr. ambos docentes do Programa MPEDU (Mestrado profissional em Educação) e 
intelectuais negros que possuem uma contribuição considerável de produção científica 
na área de Cultura afrodescendente, sobretudo incorporando aos seus trabalhos a 
temática do negro e do Movimento Negro no Cariri Cearense, ambos são os 
responsáveis pelas várias experiências vivenciadas por docentes que participam do 
programa de Pós-Graduação na linha Práticas educativas, cultura e diversidade. Este 
trabalho apresenta a experiência vivenciada a partir das leituras proposta nesta 
disciplina acima citada e que será denominada como “porta de vidro” expressão 
referenciada por Cardoso, 2010 em seu artigo branquitude acrítica e crítica... Sendo 
assim aparece como principal referência para despertar aos discentes uma leitura de 
abolição dos seus mitos e preconceitos a partir de uma preocupação com o tema 
branquitude trazendo autores como Guerreiro Ramos e sua contribuição para pensar 
a branquitude para partir e desmistificar à sua negritude. Partindo dessa literatura 
propõe a salvação do branco, tendo como foco a salvação do branco da sua 
branquitude e do negro da sua negritude (Cardoso, 2010;p. 609). Desta maneira 
acrescentamos a possibilidade de libertação do pardo da sua neutralidade. Falamos 
aqui do pardo por ser grande maioria da população hoje que se autodeclaram pardos 
ou mesmo morenos invisibilizando assim a sua afrodescendência e afirmando sua 
forma neutra de se identificar e desta maneira moldando seus costumes, seus valores 
e sua história de vida. A história de vida do sujeito pardo ou moreno implicará 
influenciando sua cosmovisão, incidindo sobre seus atos e perfazendo sua formação 
docente. Assim este trabalho traz junto de si a centralidade da “porta de vidro” e 
ressalta a “formação docente como sendo elos inseparáveis e complementares 
configurados por meio de autores como Farias et all, 2011 no livro: Didática e 
Docência: aprendendo a profissão onde abordam autores como Gatti, 2003 onde 
afirma que: “ Os professores não são seres abstratos ou essencialmente intelectuais”; 
são pessoas que se encontram imersas em uma “ vida grupal na qual partilham uma 
cultura, derivando seus conhecimentos, valores e atitudes. A identidade docente é 
permeada dessas relações com base nas representações constituídas como processo 
que é, ao mesmo tempo social e intersubjetivo”. Neste sentido este trabalho revela um 
marco de abertura a partir da porta de vidro revelada atravessando o pensamento 
individual e se constituindo como saber de vida e subjetividade humana e por isto 
sendo um elo encontrado com quem somos de fato e que interfere na vida profissional 
enquanto docente. A formação docente como afirma Farias. et al (2011) possui na 
história de vida do docente um elemento identitário da docência do qual interfere na 
sua prática pedagógica. Como fala a seguir: 
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“A “itinerância da vida”, perpassada por diferentes convivências, propicia 
“experiências formadoras” da bagagem social que a pessoa professor traz 
para profissão. Formadora porque constitutiva de uma visão de mundo, de 
formas de interagir com as coisas ao seu redor, de compreender sua 
condição humana e nela intervir” (p. 63). 

Assim como ser social o docente adquire uma visão de mundo pautada nas suas 
experiências ao longo da sua vida, desta maneira se tornam experiências libertadoras 
do sistema social imposto constituindo-se também como aliado para sua intervenção 
na profissão. A formação docente passa desta forma a ser impulsionada por novos 
paradigmas e formatos que se refazem a partir do momento que este ser docente 
adquiriu um novo olhar sobre quem é e quais os condicionantes que forjaram sua 
identidade pessoal. Docentes que possuem na sua história de vida experiências de 
preconceito, discriminação e subserviência certamente desenvolvem outros 
mecanismos de defesa como dificuldade de produção identitária, baixa autoestima e 
sentimento de inferioridade, além de outros prejuízos que se instalam sob a égide da 
colonização trazida pelo estigma da escravização. Palavras como “mulato”, “você não 
é negro” soam em determinados momentos como uma coação a permanecer neutro, 
sem participar das lutas sociais, alguém que não é, e que por isso está entre duas 
raças distintas que não te reconhece e desta forma a sua formação docente interioriza 
que a sua permanência no mundo não tem significado de pertencimento a um grupo 
ou a um povo. Desta forma esta temática se coloca como discussão fundamental 
dentro do panorama sobre o eixo da formação docente revelando assim que a “Porta 
de vidro” apresentada por Edith Piza em seu artigo: Porta de vidro: entrada para 
branquitude citado por Cardoso, 2010 se apresenta como um momento de 
intersubjetividade que possivelmente atravessa a alma de quem se depara com esta 
porta, seja ele ou ela, branco ou negro ou até mesmo pardo trazendo consequências 
para sua formação docente. Este caminho possibilita seu encontro com sua 
identidade racial. Quiçá esta abordagem por meio de intelectuais negros fosse 
revisada e ofertada na Educação Básica, nas formações para educadores e no Ensino 
Superior, não ficando somente tardiamente e restrito para o contexto da pós-
graduação. 

Para finalizar com a necessária reflexão sobre este aspecto de vida pessoal e sua 
articulação com a formação docente segue ainda FARIAS et al, 2011 falando sobre o 
elemento da história de vida e como o mesmo consolida a atuação docente: 

Embora este elemento não seja único nem suficiente para configurar sua 
identidade como docente, é certo que a “autorreflexão acerca de suas 
experiências possibilita ao professor conhecer-se, consolidar e reorientar sua 
atuação, assim como desenvolver com maior consciência seu modo de ser” 
(Lima Nunes, 2002, p.55). Para tanto a formação apresenta-se como contexto 
integrador das vivências (passadas e presentes), tendo em vista a 
constituição de um projeto de desenvolvimento profissional... (p. 66) 
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Conforme citado aqui a disciplina “pensamento Negro” nesta experiência vivida 
conseguiu proporcionar uma reorientação à luz da história dos africanos e sua 
diáspora, objetivando assim uma constituição de sujeito que resgata sua história 
ancestral e passa a se deparar com a história do passado para atuar dando sentido 
ao seu presente. O presente do ser docente pode encontrar-se pela história dos seus 
descendentes, intercruzando a sua própria história, desmistificando sentidos e 
ressignificando suas atitudes e valores: Eis a porta de vidro.  
 

PORTA DE VIDRO: ENTRADA PARA NEGRITUDE 

Ao confrontar-se com uma literatura integrada e ressignificada pelo pensamento 
negro, planejada e formatada pela formação crítica da história do pensamento negro. 
A disciplina ofertada se concebe fora do padrão de saberes branqueado por autores 
eurocentrados encontra-se aí a amplitude da experiência trazida por este itinerário 
formativo que fora intitulado: pensamento negro pelos professores responsáveis. 
Desta forma executou-se com um de seus objetivos de “Revisitar a produção 
intelectual de pensadores e pensadoras negras que ajude a compreender o contexto 
das bases do pensamento racista no Brasil e suas implicações na produção do 
conhecimento na contemporaneidade”. A disciplina possibilitou um passeio filosófico, 
psicanalítico e intelectual cognitivo capaz de produzir nuances revolucionárias na 
cosmovisão dos partícipes levando a autorresponsabilidade racial e reconhecimento 
descendente de uma maneira tal que se impelia às leituras fundamentais como: 
Manuel Querino e Maria Carolina de Jesus. O contato com estes autores negros 
impulsionou outras leituras e mesmo diante de um momento de isolamento social 
vivido pela pandemia ocasionado pela Covid-19 pudemos vivenciar um retorno às 
nossas origens e ancestralidades reconhecendo de fato a nossa imagem refletida a 
partir desta porta de vidro. O olhar desenvolvido na intelectualidade dos docentes do 
curso, além dos convidados que também assistiram foi motivo de autoconhecimento, 
de mergulho nas raízes de quem somos e para o que queremos. A porta de vidro nos 
foi apresentada com amorosa violência nas denúncias da fala de Manuel Querino 
quando evidencia as torturas, a desumana colonização, a força brutal da escravização 
mortal. Forte e veloz como algo que está posto e para mim ainda encoberto com véu, 
o véu do “não foi assim”, existiu, mas foi passado, passado renunciado, extinguido, 
retirado e rasgado dos livros escolares, fadado ao esquecimento e encontrado nos 
bastidores das relações abusivas nos dias de hoje. Para registrar a forma como 
Querino, 1918 explicita as atrocidades desta diáspora e esclarecendo a força que se 
utilizava para tirar tudo do negro, mercadoria que nada se perdia e era só lucro se 
fosse bem explorado: 

“Foi, portanto, mister importar desde cedo, o africano e dentro em pouco 
tempo os navios negreiros despejavam na metrópole da América 
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Portuguesa e em outros pontos centenas e centenas de africanos, 
destinados aos trabalhos da agricultura e a todos os outros misteres. As 
próprias expedições bandeirantes não lhe dispensavam o concurso, pois 
que quanto podia servir o negro nada se perdia.” (p.147) 

Este autor ressalta que o negro no Brasil historicamente forma o contexto nacional sob 
o molde do escravismo e desta maneira seus formatos reverberam por todas as faces 
dos nossos percursos nacionais e embrenha-se pelos contextos sócio-políticos que 
nos formam. Nosso país com um pano de fundo baseado nos padrões de escravização 
restitui esses mesmos paradigmas nas formas de instituir e legitimar a superioridade 
de cor, fazendo com que se constitua um povo negro subserviente e propício ao aceite 
de submissão e menos valia. 

Os sentimentos de menos valia que circundam o universo da pessoa “parda” ou 
chamada também de “mulata” se encontra neste universo como sujeito que não se 
constituir negro e muito menos branco, mas lhe atribui o privilégio de transitar entre os 
brancos favorecendo assim seu comodismo social, articulando no campo ideológico e 
filosófico a postura de ações neutras, vinculadas ao não agir, ao não se incomodar, a 
não identificação. Assim os sujeitos que se reconhecem de cor, ou não negros são 
fadados ao negacionismo do racismo, imbuído assim de uma verdade ligada ao 
genótipo e sendo distanciado da sua mestiçagem e das suas raízes. 

É neste enfrentamento e neste campo de resistência que o sujeito “pardo” se identifica 
com seus elementos constitutivos e percebe que pela história negou-se o direito e a 
autonomia favorecendo assim uma construção de um grupo que não se reconhece 
pela sua negritude e sua afrodescendência. Nega-se então a esse grupo sua força 
ativa, sua identidade, seu legado histórico e seus elementos constitutivos. 

POR UMA IDENTIDADE NEGRA 

A trajetória da maioria dos brasileiros pode ser marcada por falas como: “Você não é 
negra”, “Seu cabelo não é ruim”, “Ainda bem que sua cor é morena”, “Você não é filha 
de negro”, “Veja que sua cor não é escura”, estes estereótipos e falas eurocentradas 
foram vivenciadas por muitos de nós e ao longo da nossa trajetória repercutiu sobre 
nossas ações e até consciência quando não conseguimos romper com estas 
inculcações que penetraram nossa alma e nosso intelecto. 

Quando caminhamos mais na nossa trajetória os estigmas e rótulos se tornam mais 
profundos e se constituem mais identitários, pois estamos formando a nossa 
mentalidade discriminatória de quem somos e nos identificando com nossos grupos. 
Para esta identificação escutamos e introjetamos frases como: “Você é parda”, “Ainda 
bem que seu cabelo é mole”, “Você não se constitui negra”, “Olha pra sua cor, é 
morena”, “Coloca neste questionário a cor parda”. E estes comandos introjetados nos 
remetem a identificarmos nosso genótipo como “não negro” e gerando dentro de nós 
os padrões comportamentais que se perpetuam nos nossos aceites e conquistas. Para 
que se constitua uma identidade reconquistada pelo território da nossa ancestralidade 
é preciso que por meio da “Porta de vidro” consigamos nos ver e nos percebermos 
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como seres herdeiros, herdeiros estes de um povo que está além da nossa cor da 
pele, mas que se constituem historicamente nos nossos gostos, costumes, intelecto e 
em todos os nossos momentos de vivências culturais. Esta vivência na escola, na 
comunidade e nos nossos grupos nos permite historicamente refletir sobre quem 
somos e nossos antepassados. A escola por ser um grupo de maior convivência 
cultural deve apresentar-se com maior chance de que o sujeito possa ficar frente a 
esta porta de vidro, de modo que estabeleça este encontro com a história e com quem 
somos. Mas dentro deste contexto muitas vezes reforçam-se os estereótipos e os 
preconceitos tardando ainda mais este reencontro com nossa essência.  

Para exemplificar como esta “Porta de vidro” indicada para um olhar para branquitude 
serve como metáfora também no contexto da negritude possibilitando o encontro com 
a nossa negritude, promovendo um caminho traçado que deve ser ofertado ainda nos 
primeiros anos da educação básica e não ficando somente fadado tardiamente à pós-
graduação. E este é um exemplo vivo de libertação e reencontros e aqui se registra a 
eficiente produção que esta disciplina “Pensamento negro” favoreceu. A mesma se 
constituiu como porta de vidro para sujeitos que se constituíram “pardos”, ou sujeitos 
que se tornaram “neutros” ou até apáticos às relações étnico-raciais e que ao serem 
apresentados a Manuel Querino, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez, Guerreiro 
Ramos, Frantz Fanon e outros que não caberiam aqui para detalhar, se tornaram 
assim uma porta de reconhecimento, de identificação e de símbolo frente à história do 
negro no Brasil. A história de negacionismo que nos foi apresentada e que invadiu a 
nossa história de vida, perpetuada pela violência do seu silenciamento formou nossos 
conceitos e paradigmas. Neste sentido diante da disciplina e do seu caminho 
metodológico só resta agradecer aos que proporcionaram este embate identitário e 
confrontaram a história oficial à luz de um olhar crítico e revelador através desta porta, 
que reflete um sujeito desvirtuado da sua verdadeira realidade, podemos assim dizer: 
a história dirá e verá os frutos do vosso plantio, fruto este que colheremos por meio 
de ações afirmativas e de resistência que surgem em todos os âmbitos da vida 
humana. Axé. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao relatar sobre a manifestação e intervenção causada por este caminho intelectual 
afrocentrado através da disciplina “Pensamento Negro” detecta-se algumas 
constatações referentes à formação docente e reflete-se sobre como este mecanismo 
formativo envolve os docentes, seja em que nível de ensino ele se encontre. Mas uma 
conclusão é certa, não podemos mais pensar uma formação somente permeada pelo 
itinerário europeizado e eurocentrado, partindo de uma episteme branqueada forçada 
ao aceite, sem que haja um diálogo interlocutivo entre docentes e discentes para que 
se articulem significativamente com a formação docente coerente e eficaz. Não se 
concebe que após séculos de abolição da escravatura ainda esteja nos nossos 
campos universitários e na pós-graduação objetivos programáticos 
descontextualizados e que não conseguem permitir um retorno epistemológico com o 



 

 

Revista África e Africanidades, Ano XIV - nº 41, Fev. de 2022 – ISSN: 1983-2354 
http://www.africaeafricanidades.com.br 

http://www.africaeafricanidades.com.br 

 
68 

ser e sua história pessoal. Pois uma vez que a graduação e a pós-graduação se 
encontram entre pesquisa e extensão estas devem ser situações centrais para se 
estabelecer um conhecimento capaz de ultrapassar o espaço físico da universidade 
e inferir diretamente nossa mentalidade, mobilizando os docentes para ação. Este 
foco na mobilização e ressignificação do sujeito com a sua essência e seu percurso 
formativo é que permitirá que a pesquisa se constitua como coluna que permite ação 
e resistência para além dos muros institucionais. Desta forma este texto estabelece a 
compreensão de que é possível e necessário que intelectuais negros e os seus 
pensamentos estejam circulando no contexto formativo dos docentes que atuam na 
educação. Desta forma além de fornecer uma formação de qualidade produzirá um 
rompimento da cortina hegemônica estabelecida sob os formatos eurocêntricos 
rasgando esse véu. E que tenhamos a oportunidade de conhecer nossa história e nos 
(re) educarmos através do conhecimento do pensamento Negro que nos deparamos 
com a porta de vidro que por ser tão realista consegue nos atravessar de forma 
humanística e visceral.  
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RESUMO: O presente escrito propõe uma análise acerca da seguinte questão “Ser homem 
no curso da pedagogia da UNILAB: enfrentamentos ideológicos e a experiência de tornar- se 
pedagogo”.  O estudo tem por objetivo geral entender, através de uma pesquisa empírica, as 
causas que estão por trás dos preconceitos que os homens vivenciam dentro do curso da 
pedagogia. A opção metodológica se constitui na pesquisa qualitativa, do tipo campo, por 
meio da aplicação de questionário a participantes, como instrumento de coleta dos dados e, 
análise das entrevistas e dos conteúdos, como forma de sopesar os dados coletados. Com 
base nas nossas interlocuções com outros pensadores da área e também com as inferências 
dos nossos entrevistados podemos concluir que a pedagogia é um curso que historicamente 
tem como base um espaço sendo determinado para a atuação de mulheres fruto de uma 
construção colonial, machista e sexista. 

Palavras-chave: UNILAB. Homem no Curso da Pedagogia. 
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INTRODUÇÃO  

O presente relato de experiência é fruto das minhas vivencias no curso de pedagogia 
da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB. O 
escrito gira em torno da questão “Ser homem no curso da pedagogia da UNILAB: 
enfrentamentos ideológicos e o tornar-se pedagogo”. O estudo tem como objetivo 
geral identificar e compreender os preconceitos que os estudantes homens vivenciam 
no curso da Pedagogia da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-brasileira - UNILAB.  

Para melhor descortinar, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (UNILAB) é uma instituição Federal com sede em Redenção (CE), mas 
possui um campus localizado em São Francisco do Conde (BA), sendo que tais 
cidades foram escolhidas para receber essa universidade por que “além de 
sinalizarem para o desenvolvimento regional, valorizam símbolos que indicam 
claramente compromissos acadêmicos e institucionais da UNILAB com a população 
brasileira afrodescendente”. (UNILAB/PDI, 2016, p. 9). De modo que Redenção foi 
escolhida pelo fato de ser considerado o primeiro município brasileiro a libertar os 
escravizados, cinco anos antes da promulgação da Lei Áurea. Já São Francisco do 
Conde é a cidade com maior proporção de negros em sua população. (UNILAB/PDI, 
2016). 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa em que foram realizadas entrevistas com 
estudantes negros, do sexo masculino, do curso em questão, sendo estas 
relacionadas também as minhas vivências acadêmicas enquanto homem, negro e 
angolano.  

Interessei-me por esse tema de pesquisa devido ao fato de ter cursado Pedagogia na 
UNILAB e por ter vivenciado preconceitos pelo fato de estar dentro de um curso que 
é tradicionalmente reconhecido com um espaço formativo feminino, que se diz “para 
mulheres”. Na altura o preconceito estava muito acentuado e evidentemente como 
estudante novo nesse curso, me encontrava desprovido acerca da existência de tais 
preconceitos. 

A vontade de desistir não faltou, porém, me aprofundei nos referencias afrocentrado 
estudados no curso e consequentemente acabei por encontrar sentido para minha 
formação como pedagogo, criando o gosto pela docência. 

Dentro desse contexto é importante situar que a UNILAB, segundo o seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI)- (2016-2021), tem a seguinte perspectiva: 

[...] deve ser tomada como sinônimo de cooperação, concepção que 
preserva a individualidade das pessoas, instituições e países. É nesse 
sentido que se pode falar de convergência de interesses, de convivência 
fraterna, solidariedade entre pessoas de diferentes culturas, personalidades, 
nacionalidades, crenças, interesses, projetos e perspectivas acadêmicas, 
vivências culturais, etc. (UNILAB/PDI, 2016, p. 45). 
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Uma vez que essa pesquisa se refere ao curso de Pedagogia da UNILAB justifica-se 
assim apresentar o mesmo, isso porque este curso se difere dos outros cursos de 
Pedagogia que existem no Brasil e pelo mundo a fora, de modo que se destaca por 
ter como referencial filosófico em seu Projeto Político Pedagógico (PPC) o afro-
centrismo, isso por que: 

Quando nos denominamos afrocentrados nos caracterizamos como um curso 
que pretende partir em primeiro lugar dos conhecimentos em educação 
elaborados ao menos nos países da integração UNILAB em África (uma vez 
que não há como contemplar os saberes de todo o continente). Em segundo 
lugar priorizamos os conhecimentos em educação pertinentes ao universo 
diaspórico negro, com ênfase no Brasil. Em terceira instância pretendemos 
contemplar os saberes ditos “clássicos ou universais” elaborados pelo 
pensamento educacional europeu. Toda essa dinâmica se converte em um 
esforço de nos educar da porteira de dentro, ou seja, a partir da lógica do 
colonizado, o que está em plena consonância com os propósitos políticos e 
acadêmicos da UNILAB. (UNILAB, PPC/Pedagogia, 2016, p. 43). 

Importa, por sua vez, dizer que a construção e a posterior execução deste PPC de 
Pedagogia têm se revelado em um grande desafio isso por que todos nós, estudantes 
e docentes, fomos formados/as tendo como referências únicas epistemologias 
ocidentais. 

Nesse contexto foi dada uma atenção particular à lei nº10.639/03 que modificou em 
2003 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96, incluindo a 
obrigatoriedade do ensino da cultura africana e afro brasileira em todo o sistema de 
ensino básico do Brasil.  

Por outro lado, essa pesquisa coaduna com os interesses do curso, no sentido de 
conhecer como se dá o processo formativo, tanto no nível pessoal e acadêmico, 
dos/as estudantes de Pedagogia, de modo que essa temática é algo presente nos 
debates promovidos pelos/as docentes do curso, como evidenciado por Silva (2017, 
p. 93), pois há o seguinte entendimento de: 

Ao buscarmos formar pedagogos/as brasileiros/as e africanos/as o nosso 
curso se preocupa em saber: Quem são esses/as futuros/as docentes 
pedagogos/as? Por que escolheram a docência em Pedagogia? Como se deu 
o processo de escolarização desses futuros/as pedagogos/ as? Até ponto ou 
que medida a vida, e em especial, a escolarização desses/as estudantes se 
assemelham ou não? Nesse sentido, cabe a reflexão sobre a relação que 
existe entre o passado, o presente e as perspectivas de futuro pessoal e 
profissional que os/as estudantes têm. (SILVA, 2017, p. 93). 

Diante dessa perspectiva do curso de Pedagogia da UNILAB é que julguei ser 
importante desenvolver essa pesquisa, e assim, refletir sobre as contradições postas 
para a sua plena execução. 
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A PRESENÇA DE ESTUDANTES HOMENS JUNTO AO CURSO DE PEDAGOGIA 

O/a pedagogo/a é o profissional ou a profissional graduado/a em Pedagogia, que pode 
atuar na área da administração escolar, como executivo, guia ou diretor/a escolar e 
também no magistério. Podendo também o pedagogo atuar em espaços não formais. 
Em África existiram e existem várias formas de pedagogia que eram/são passadas 
através da oralidade, todavia, a Grécia clássica por ser considerado o berço da 
Pedagogia, é de lá que são divulgadas as primeiras ideias acerca da ação pedagógica, 
ponderações que vão influenciar, por muitos anos, a educação e cultura ocidental e 
vincular a imagem do Pedagogo à formação das crianças. 

Nos séculos XVII e XVIII, inicia-se uma era de debates no campo da educação, tendo, 
como foco, a importância de atualizar os processos pedagógicos e rever o próprio 
conceito de infância. Nesse cenário podemos citar Comenius1 e Rosseau2 como 
nomes importantes deste período. 

De acordo com Brainly (2014) no final do século XIX e princípios do século XX, os 
debates sobre educação e, principalmente, as novas pesquisas no campo da 
psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, com ênfase na criança, levaram um 
grande número de profissionais, de diversos campos, a desenvolver reflexões, 
pesquisas e experiências pedagógicas envolvendo métodos de ensino, as relações 
pedagógicas e as possibilidades e limites dos diferentes contextos educativos, dando 
corpo a vários movimentos, dentre eles o da escola da inovação e a pedagogia 
Waldorf3. 

Ainda segundo o autor, no remanescente do século XX, a Pedagogia vai se 
institucionalizar como campo de conhecimento científico e profissional, e a formação 
passará a ocorrer nas universidades em cursos superiores que cuidam por excelência 
dos assuntos relacionados à educação, tratando-se, portanto, da licenciatura em 
Pedagogia. 

Entretanto, o magistério historicamente foi destinado às mulheres, os homens 
ensinavam, mas não davam aulas nas series iniciais. A destinação das mulheres ao 
exercício do magistério junto a crianças está atrelada também a questão da 

 
1 A didática de Comenius soma ao conhecimento transmitido uma função utilitarista, para ser utilizada 
apenas para fins profissionais futuros, junto da formação da pessoa e do seu senso crítico. Para tal, 
sua didática é uma síntese de práticas, teorias e métodos anteriores. 
2 Jean-Jacques Rousseau foi um importante filósofo Frances, teórico político, escritor. O mesmo 
acreditava que as instituições educativas corrompem o homem e tiram-lhe a liberdade. 
3 A Pedagogia Waldorf é uma pedagogia que se baseia na filosofia da educação do filósofo austríaco 
Rudolf Steiner, fundador da antroposofia. Tal pedagogia tem como objetivo desenvolver pessoas 
emancipadas, integrad@s, socialmente competentes e moralmente responsáveis. Em suma a mesma 
pedagogia também defende que as escolas e professores possuem grande autonomia para determinar 
o currículo, metodologia e governança. 
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maternidade deixando de lado outras questões como a capacidade que qualquer ser 
humano tem de educar e estar em sala de aulas.  

Por outro lado, a profissão docente permitiu às mulheres o acesso a um dos espaços 
públicos anteriormente frequentado só por homens. No entanto, essa profissão vai ser 
representada como similar ao trabalho no lar: o cuidar das crianças. Essa concepção 
é utilizada para naturalizar/reforçar o magistério, especialmente das séries iniciais, 
como uma profissão feminina.  

Creio que esse tipo de narrativa desde há muito vem servindo como uma forma de 
separar trabalho masculino do trabalho feminino, uma vez que atualmente a maior 
parte dos homens prefere os cursos técnicos e das exatas, enquanto que as mulheres 
tendem a escolher os cursos das ciências humanas, fato que também está atrelado à 
educação machista e sexista fruto da sociedade patriarcal na qual estamos inseridos. 
E o Brasil, assim como vários países não foge a essa regra tal como aborda a citação 
a baixo: 

A docência dedicada à infância é uma área profissional que ilustra a 
segmentação decorrente dessa perspectiva de divisão sexual do trabalho, 
com o trabalho das mulheres associado à esfera reprodutiva e o dos homens, 
à esfera produtiva. A educação de crianças pequenas é associada ao âmbito 
do trabalho doméstico e à esfera reprodutiva, sendo, dessa forma, 
naturalizada como área de atuação feminina. (MONTEIRO; ALTMANN, 
2014, p. 723). 

Tendo em conta a citação a cima, urge a acuidade do estudo em questão no sentido 
de se pensar o fazer docente como um espaço onde todos e todas possam exercer a 
função de educador/a sem distinção de gênero, uma vez que essa distinção apenas 
impulsiona retrocessos no campo das licenciaturas em Pedagogia. 

Atualmente se discute muito a presença dos homens no curso da Pedagogia, uma vez 
que é possível se constatar cada vez mais a presença destes nessa área, mas ainda 
assim existem muitas resistências e preconceitos neste quesito, tanto por parte das 
instituições, dos pais e mães e das próprias profissionais da educação. 

Por exemplo, já houve momentos em que quando eu ia para o estágio supervisionado 
e as profissionais da escola (docentes e outras) manifestavam grande estranhamento 
quanto a minha presença e questionavam se eu e os outros estudantes íamos dar 
conta de lidar com as crianças, isso pelo fato de sermos homens. Fato que constitui 
um tremendo desgaste emocional, pois trabalhar com criança não é apenas um dever 
das professoras, mas sim de qualquer ser humano que se interesse e tenha formação 
para tal. 

É importante dizer que durante a minha alfabetização em Angola sempre tive 
professores homens, por sua vez constatei que aqui no Brasil é totalmente o contrário, 
a alfabetização é um espaço designado culturalmente às mulheres sobre o pretexto 
da maternidade. 
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Nesta senda, fazendo um paralelo entre o Brasil e Angola, durante o período da 
colonização, quem lecionava nas escolas do ensino primário em Angola eram 
somente as mulheres dos portugueses que se encontravam em missão de serviço, 
muitas dessas mulheres não tinham nem sequer uma formação mínima para assumir 
uma sala de aulas, mas por serem letradas acabavam por desempenhar essa função. 
Fato também atrelado ao pretexto de que quem trabalha com crianças são as 
mulheres. Porém, com a independência de Angola (1975), essa situação passou a ser 
alterada, pois com a saída dos colonos, os mesmos boicotaram todos os sistemas que 
alavancavam o funcionalismo público. Ou seja, com a saída dos colonos o país ficou 
sem médicos, professores, engenheiro, etc.  

Foi uma época muito difícil e o governo precisava urgentemente preencher essas 
lacunas deixadas pelos colonizadores. Com isso, toda a pessoa que tinha letramento 
foi obrigada a ajudar na educação, sem distinção de gênero e etnia, de modo que 
atualmente em Angola não existe a noção de que trabalhar na educação infantil ou 
outra área de ensino como o ensino fundamental seja um trabalho feminino e/ou 
somente destinado às mulheres.  

Nesse sentido, avalio que o governo angolano teve um papel importante neste quesito, 
diferente da sociedade brasileira onde a própria instituição governamental estimula 
estereótipos em relação ao curso da Pedagogia no sentido de perpetuá-lo como um 
espaço apenas designado às mulheres sobre o ensejo da maternidade. Como é o 
caso do projeto de lei nº 1174, de 2019, proposto pelas deputadas Janaina Paschoal, 
Leticia Aguiar, Valeria Bolsonaro, no estado de São Paulo, usando o argumento de 
que estariam protegendo as crianças de possíveis abusos, pois: 

“[...] propõe que apenas as funcionárias do sexo feminino sejam 
responsáveis pelos cuidados íntimos com crianças na Educação Infantil no 
estado de São Paulo. Desta forma, os homens não poderiam dar banho nos 
bebês, trocar as fraldas ou acompanhar a crianças quando elas forem tomar 
banho ou trocar de roupa” (METROJORNAL, 2019). 

Entretanto, abordagens do tipo existem devido a um fundamento histórico e 
reverberam na contemporaneidade brasileira.  

No começo do século XX, o caráter feminino do magistério infantil se intensificou a tal 
ponto que, no final da década de 20 e início dos anos 30, a maioria do professorado 
já era essencialmente feminina no Brasil. Desde o século XIX, pouco a pouco os 
homens vão abandonando as salas de aula nos cursos primários, e as escolas 
normais vão formando mais e mais mulheres. Essa característica mantém-se por todo 
o século XX, estimulada, sobretudo, pelas intensas transformações econômicas, 
demográficas, sociais, culturais e políticas por que passa o país e que acabam por 
determinar uma grande participação feminina no mercado de trabalho em geral 
(SOUSA, 2013, p. 6 apud VIANA 2020, p. 85). 

Desta feita, a partir da década de 2000, alguns estudiosos/as suscitaram o interesse 
em estudar sobre a presença de homens no curso da Pedagogia. Atentando-se ao 
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fato de que a educação é a peça chave para o desenvolvimento de qualquer 
sociedade, e, que através da educação promove-se a cultura e a noção de 
pertencimentos aos integrantes de uma determinada sociedade, este fato foi o que 
levou vários estudiosos a se interessarem por este assunto.  

Tal como observamos atualmente existem muitos estranhamentos quando se trata de 
homens no curso da Pedagogia. Sousa (2011), na Universidade de Brasília no seu 
trabalho sobre os estranhamentos e enfrentamentos que o homem Pedagogo de um 
modo geral vivencia quando manifestam o seu desejo em trabalhar com crianças nas 
series inicias. Com relação à ideia da feminilização do magistério, Cunha (2013) 
aborda que essa narrativa está atrelada a fatores ligados à construção social de tal 
concepção e os efeitos que a mesma traz para a condição das mulheres na sociedade 
e no mercado de trabalho. No entanto, é preciso entender que a diferença sexual não 
determina necessariamente as diferenças de gênero, pois este último trata-se de uma 
representação que a sociedade cria com base no perfil e nos comportamentos 
considerados adequados para cada sexo [...]. (CUNHA, 2013, p.12 a 49). 

Ainda segundo a autora as representações sociais de gênero já arraigadas na nossa 
cultura, ainda estão presentes na prática e no discurso docente, apontando para a 
necessidade de abandonar a visão bipolar de gêneros na qual o masculino tem que 
ser necessariamente oposto ao feminino e vice-versa. Assim, como se só existisse um 
tipo de homem e um tipo de mulher, bem como profissões adequadas para cada um 
deles, negando a possibilidade de haver homens e mulheres com perfis próprios e 
autonomia de personalidade. 

Neste sentido Sousa (2015), infere a tese que para compreendermos o processo de 
aceitação é necessário fazer um estudo que envolve as famílias e as instituições. 
Portanto, o autor faz uma discussão sobre a visão das famílias das crianças da pré-
escola de uma instituição na zona urbana e outra na zona rural de um município da 
Região Metropolitana de Fortaleza (CE). Em que ele vai constatar que o contexto de 
cada uma das instituições influencia na visão que as famílias fazem do homem 
professor de educação infantil, pois se no contexto urbano elas conhecem menos o 
professor, tendem a apresentar mais resistências. Ao contrário, se no contexto rural, 
as famílias, conhecendo bastante o professor, tendem a avaliar bem o seu ingresso e 
trajetória na instituição, o que se pode entender que: 

[...] Entre as famílias das crianças da pré-escola situada na zona urbana, 
pôde-se constatar que elas apresentam algumas objeções ao ingresso do 
Professor na instituição pelos supostos riscos que a figura masculina poderia 
representar para as meninas. Já na escola da zona rural, observou-se uma 
postura de maior aceitação do ingresso do professor na instituição, 
pautando-se no argumento de que por conhecerem bem o professor, este é 
visto como uma pessoa de boa índole, referencial intelectual conhecida na 
comunidade, portanto, isso o tornaria apto a desenvolver o trabalho 
pedagógico com as crianças (SOUSA, 2015, p. 176-139). 
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Mas então, se existe todo este estigma em torno do homem no curso da Pedagogia e 
principalmente atrelado a fatos históricos e sociais porque esses homes estão cada 
vez apresentando atração pelo curso de Pedagogia? 

Moreno (2017) explique que o processo de inserção e permanência no cotidiano com 
as crianças tem uma grande influência na memória e as experiências dos docentes e 
contribuíram para o desenvolvimento da identidade profissional desses professores. 
Ou seja, em determinado momento da vida há um despertar para a docência em 
qualquer ser humano, tal como eles abordam que: 

A representação do desafio do conhecimento de si mesmo não é apenas 
compreender como nos formamos por meio de um conjunto de experiências, 
ao longo da nossa vida, mas sim tomar consciência de que este 
reconhecimento de si mesmo como sujeito, mais ou menos ativo ou passivo 
segundo as circunstâncias, permite à pessoa, daí em diante, encarar o seu 
itinerário de vida, os seus investimentos e os seus objetivos na base de uma 
auto-orientação possível, que articule de uma forma mais consciente as suas 
heranças, as suas experiências formadoras, os seus grupos de convívio, as 
suas valorizações, os seus desejos e o seu imaginário nas oportunidades 
socioculturais que soube aproveitar, criar e explorar, para que surja um ser 
que aprenda a identificar e a combinar constrangimentos e margens de 
liberdade. (MORENO, 2017 apud JOSSO, 2012. p. 22). 

Tal como descrito à cima, ensinar faz parte do ser humano. As nossas sociedades 
chegaram onde estamos por causa dos ensinamentos que foram passados de 
geração a geração, e, portanto, por mais que existam barreiras ideológicas que 
impeçam de certa forma a participação de homens no curso da Pedagogia, estes 
sempre serão atraídos para essa ciência uma vez que existe um despertar docente 
em todos seres humanos em um determinado período da vida, e, este com formação 
e incentivo pode desempenhar essa função sem distinção de gênero. 

DESAFIOS E ENFRENTAMENTOS DOS HOMENS NO CURSO DE 
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA UNILAB 

O contexto da licenciatura em Pedagogia na UNILAB é relativamente novo comparado 
a outros, sendo criado no ano de 2014. Segundo as informações que nos foram 
concedidas pela Coordenação do Curso de licenciatura plena em Pedagogia (CE) da 
UNILAB, em 14/01/2020 a soma de alunos/as matriculados/ativos é de 226, sendo: 
184 mulheres e 34 homens, estes representando aproximadamente 16,05% do total 
de alunos. Pensando numa perspectiva histórica e tendo em conta o tempo de vida 
da universidade é um número significativo para um curso que até então não havia a 
participação massiva de homens. 

Perante o quadro atual (2) dois estudantes deram a sua contribuição gratuita na 
pesquisa, esses homens licenciando do curso de licenciatura plena em Pedagogia, 
responderam um questionário composto por (5) cinco questões, sendo todas 
dissertativas, sendo essas: Como escolheu o curso de Pedagogia? Quais são os 
maiores desafios que você encontra enquanto homem no curso da Pedagogia? O que 
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é ser Pedagogo na sua ótica? Pensa em atuar em sala de aulas na educação infantil, 
se sim ou não, por quê? Conte-nos um pouco sobre uma situação que lhe marcou ao 
longo do curso da Pedagogia enquanto homem em sala de aulas. 

Portanto, de acordo com as narrativas dos nossos entrevistados tivemos um melhor 
embasamento para abordar sobre os desafios e as perspectivas dos homens no curso 
da pedagogia da UNILAB, bem como os vários estereótipos que estes já tiveram 
enfrentado. Desta feita as oratórias dos entrevistados nos ajudaram a compreender 
como que esses alunos definem o ser Pedagogo, como se definiram pelo curso da 
Pedagogia, como é ser homem no curso da Pedagogia, bem como os seus desafios 
e enfrentamentos. Segue logo o relato das entrevistas: 
Questão 1 - O que Ser Pedagogo? 

Ser pedagogo para mim é ser educador o tempo todo, independentemente 
do espaço. Ser pedagogo é uma responsabilidade e compromisso incessante 
com a educação e ensino por onde você estiver. A nossa contribuição para 
aprendizado das pessoas é importante sempre que necessário. Afinal, nosso 
propósito é educar para um mundo melhor. (Entrevistado A). 

De acordo com a narrativa do entrevistado A, é evidente a influência positiva da 
pedagogia da libertação de Paulo Freire (1997), na qual um dos quesitos fundamentais 
e primordiais é contribuir positivamente para a melhoria de vida das populações, 
portanto, “É certo que mulheres e homens podem mudar o mundo para melhor, para 
fazê-lo menos injusto, mas a partir da realidade concreta a que “chegam” em sua 
geração. E não fundadas ou fundados em devaneios, falsos sonhos sem raízes, puras 
ilusões.” (FREIRE, 1997, p. 26). 

Já o entrevistado B, inferiu que: “Ser pedagogo para mim é mudar o mundo é fazer 
diferente através da educação. Ser Pedagogo é mudar a mente das pessoas através 
do bem. Ser Pedagogo é ser professor, educador.” (Entrevistado B). 

Entendemos assim, como o entrevistado A, o entrevistado-B tem uma visão ampla do 
que é ser um Pedagogo, que é justamente aquele que faz diferente através da 
educação e para a educação, no sentido de alcançar objetivos positivos em prol de 
comunidades, famílias, instituições escolares e não só. 

Questão 2 - Por que escolheu o curso de Pedagogia? 

Quando eu entrei no BHU minha intenção inicial era fazer sociologia, mas no 
percurso do BHU me deparei com as disciplinas da Pedagogia que me 
despertou atenção e pensei na possibilidade de cursar pedagogia. Ao 
decorrer das componentes, tive conversa com professores e professoras do 
curso da pedagogia que me motivaram a fazer pedagogia, desde então 
pedagogia virou minha primeira opção para quando terminar BHU e assim, 
me ingressei no curso da pedagogia da UNILAB. (Entrevistado-A). 

Tal como mostra a fala acima, o nosso interlocutor assim como muitos escolhem a 
pedagogia não como primeira opção acadêmica, e a isso podemos associar aos 
estereótipos que muitos ouvem no corredor da instituição. Estereótipos estes que vão 
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desde: 1- “- Curso para mulheres”; 2- “- Nesse curso não se faz nada, passam o tempo 
todo brincando no pátio, estereótipos estes que vinham de alunos de outros cursos da 
universidade!”. Quando na verdade o curso de pedagogia está muito além de todos 
os estereótipos, é um curso como qualquer outro em que exige muita concentração, 
leituras aprofundadas e produções acadêmicas. Por outro lado, o outro informante 
infere que: 

Escolhi a pedagogia porque as opções que tinham nas terminalidades a 
pedagogia foi a que mais me chamou atenção tendo em conta o seu currículo 
afrocentrado, no entanto suscitou em mim a curiosidade de saber que 
currículo diferenciado era esse de que tanto falavam na pedagogia. Daí a 
minha ida no curso da pedagogia. (Entrevistado-B). 

Com base nas duas abordagens dos nossos entrevistados podemos perceber que 
ambos escolheram o curso de Pedagogia por motivos adversos. O entrevistado A 
escolheu o curso como segunda opção, já o entrevistado B escolheu a pedagogia 
como primeira opção, tal como advertimos, este fato está maioritariamente atrelado a 
questões da marginalização da presença dos homens nos cursos da pedagogia, mas 
ainda assim os homens tendem a se interessar pelo curso. Quando laço a questão 3, 
lhes perguntado se pensavam em atuar na educação infantil os informantes 
responderam das distintas formas: 

Então, como pedagogo eu diria que estar na educação infantil não é minha 
prioridade, inclusive por isso estou fazendo mestrado em Educação agora, 
meu objetivo é atuar no ensino superior ou como técnico da educação, mas 
isso não retira a possibilidade de atuar na educação infantil mesmo não sendo 
a minha prioridade, pois existem muitos estigmas nessas series. 
(Entrevistado A). 

Podemos entender com a narrativa do nosso entrevistado que não é prioridade para 
o mesmo lecionar no ensino infantil, uma vez que a licenciatura lhe oferece a 
possibilidade de uma extensa concepção educacional, portanto, o mesmo prefere 
lecionar no ensino superior como cientista da educação. Por outro lado, podemos 
entender que a fala do nosso interlocutor está intrinsecamente atrelada à questão da 
negação e/ou marginalização da atuação do pedagogo nas séries iniciais, daí a 
necessidade do mesmo pensar em outras possibilidades.  

O estigma faz com que a maior parte dos graduandos em Pedagogia almeje lecionar 
no ensino superior e outros procuram cargos de coordenação, justamente pelas várias 
situações negativas que vivem ao longo do curso. Todavia a situação tem mudado 
bastante, tal como nos diz o entrevistado B, quando lhe perguntado sobre como 
encara o fato da sociedade olhar para o curso de Pedagogia como sendo um espaço 
exclusivo para as mulheres: 

Para mim é um absurdo, porém a gente acaba entendendo tendo em conta 
o histórico da realidade brasileira. Mas com tudo em penso em atuar aqui 
em sala de aulas com as crianças para quebrar esses estereótipos, caso 
seja no meu país melhor ainda, não terei nenhum problema quanto a isso. 
(Entrevistado-B). 
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É notável a existência de pontos de vistas diferentes entre os entrevistados no que 
tange a questão de lecionar no ensino infantil e ensino fundamental I. Por um lado, o 
entrevistado A, acredita ser melhor lecionar no ensino superior com adultos, por outro 
lado, o Entrevistado B, afirma que seria de bom tom lecionar no ensino infantil. 
Podemos entender que ambos interlocutores tiveram uma tomada de consciência 
positiva devido ao contato que tiveram com os referencias curriculares do curso de 
Pedagogia, ao longo dos seus estudos.  

Essa tomada de consciência mostra mais uma vez de como a licenciatura em 
Pedagogia é um lugar para homens e mulheres, quebrando com esses estereótipos 
da maternidade que circundam entorno da pedagogia. 

Quanto à questão 4- que trata sobre quais eram os maiores desafios que eles 
encontram enquanto homens no curso da Pedagogia os informantes responderam da 
seguinte forma: 

Entrevistado A: 

Os desafios são constantes, pedagogia tradicionalmente é visto como um 
curso feminino. Eu lembro que na minha turma eu era o único homem 
heterossexual, isso trazia um desafio constante para mim. Principal desafio 
era de fazer as pessoas não acharem estranho a minha presença no curso 
como sendo homem, mas foi impossível impedir os olhares de estranhamento 
quanto minha pessoa no curso. As pessoas não estão acostumadas com 
homens no curso de pedagogia, eu tinha o desafio de lembrar-se disso o 
tempo todo. Além disso, existe o preconceito acadêmico, pessoas de outros 
cursos sempre alegam que pedagogia é um curso de “moleza” que só tem 
brincadeirinhas de criança, assim, o tempo todo precisei provar para as 
pessoas que meu curso tem muitas produções que eles nem imaginam, 
diferentemente daquilo que eles pensam. Este percurso foi muito desafiador 
realmente. (Entrevistado - A). 

Nessa fala é notável de certa maneira a pressão, que o entrevistado enquanto 
estudante homem sofre, por frequentar o curso da Pedagogia. Por outro lado, é 
evidente também a força desse estudante em continuar e fazer diferente, tudo isso se 
deve ao conteúdo que vem sendo abordado ao longo do curso. Penso que os 
estudantes homens do curso de Pedagogia não devem mostrar nada para ninguém, 
no sentido de ter que provar para justificar a presença do homem no curso da 
Pedagogia, muito pelo contrário, as pessoas é que devem sair das suas cavernas 
escuras e buscar entender que referencias filosóficos e científicos dão 
sustentabilidade a esse curso. Sobre essa questão, o entrevistado-B inferiu o 
seguinte: 

Os desafios são muitos, nomeadamente os preconceitos, a incerteza de 
emprego quando terminar o curso, uma vez que contratam mais as mulheres. 
Inclusive nos anúncios para professor no ensino infantil pedem pedagogas e 
não pedagogos. (Entrevistado B). 

Entendo que o entrevistado B foi um pouco mais contundente na sua narrativa ao fazer 
uma crítica às escolas que muitas vezes no ato da contratação de novos docentes 
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para preencher o quadro docente das suas instituições preferem Pedagogas, ou seja, 
mulheres, ao invés de pedagogos, diga-se, homens.  

Ainda em relação a este aspecto, Gonçalves (2015), demonstra nas suas pesquisas 
que nas representações das gestoras as comunidades escolares teriam resistência 
em aceitar homens atuando como professores de crianças nesta etapa da educação 
e que seria necessário um trabalho de mediação para uma possível aceitação. 

[...] Eu, enquanto gestora vejo a capacidade e a desenvoltura mesmo, porque 
nós vimos eles como profissionais da educação infantil. Mas tem assim, eu 
não diria um preconceito, mas por conta da comunidade externa que é o pai 
do aluno, principalmente crianças do período integral que são bebês, eu vejo 
assim, seria (preconceito). Apesar de que aqui o que nós tivemos foram em 
sala de crianças maiores, maternal. Mas assim, como berçário exige a 
questão da troca, então penso eu que nem eles optam em questão na troca, 
ter que lavar... Então assim, como seria a aceitação desse pai de chegar, é 
claro que a gente vê como profissional, mas o pai não tem esta visão, que ele 
está ali como profissional que tem que ser respeitado, estudou para isto e ele 
tem tanto potencial quanto as professoras. (GONÇALVES, 2015, p. 9). 

Eis uma prática que há muito vem suscitando questionamentos no seio acadêmico, e, 
o questionamento que não quer calar é: Para quando uma Pedagogia onde as escolas 
e suas direções pedagógicas não se basearão no gênero para efetuar as suas 
contratações? É um questionamento que de certa maneira será respondido com a 
geração de novos Pedagogos e Pedagogas, como os/as licenciados/as da UNILAB. 
Pedagogos/as que são frutos de uma política diferenciada que tem como principal 
objetivo não fazer distinção de raça, classe, gênero e etnia no sentido de quebrar com 
os paradigmas e liturgias estabelecidas nas instituições escolares, como disposto no 
PPC do curso. 

A oferta de licenciaturas no Maciço de Baturité e em especial do curso de 
Pedagogia, coaduna com o cenário local, nacional e internacional que 
reconhece a importância da formação docente. No caso em tela, ressalta-se 
ainda que, como a missão da UNILAB está atrelada a descolonização de 
saberes, fazeres e das relações sociais numa perspectiva de romper com os 
paradigmas e perspectivas racistas, sexistas e coloniais e na promoção do 
diálogo intercultural, a Proposta Pedagógica Curricular do curso de 
Pedagogia da UNILAB aponta para um saber diferenciado, para um pensar e 
fazer críticos, criativo, antirracista, antissexista, descolonializante e inter-
religioso. (PPC/PEDAGOGIA UNILAB, 2016, p. 19). 

A sala de aula no ensino infantil atualmente é um espaço onde os homens tendem a 
ocupar e apropriar-se através de ferramentas pedagógicas metodológicas, de certa 
maneira este é um dos grandes enfrentamentos que os homens têm com a sua 
presença no curso de licenciatura em Pedagogia da UNILAB. 

No entanto, a partir dessas falas podemos concluir que os desafios e enfretamentos 
no curso de licenciatura em Pedagogia são muitos. Toda via, existe uma grande 
vontade cada vez mais dos homens em frequentar o curso de licenciatura em 
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Pedagogia, e, cada vez mais a concepção desta área como sendo prioritariamente 
estabelecido para as mulheres tem sido encarada como uma pratica ultrapassada.  

Por outro lado, enquanto homem os desafios no curso de Pedagogia são muitos, como 
a incerteza do primeiro emprego, uma vez que no ato da contratação priorizam mais 
mulheres (são vários os anúncios em que quando se trata de trabalhar no ensino 
infantil, dão preferência às mulheres), mas ainda assim acredito que a situação tende 
a melhor e não podemos nos deixar debandar.  

Em relação ao fato da possibilidade de atuação no ensino infantil e no ensino 
fundamental I, enquanto homem acredito que se faz necessário essa possibilidade 
tendo em conta a situação atual e a urgência de se quebrar o paradigma litúrgico 
estabelecido na qual o homem não pode atuar nas series iniciais e no ensino 
fundamental I sobre o pretexto da não maternidade. Portanto, acredito que estamos 
em presença de uma mudança de paradigma ideológico e epistemológico, os feitos 
ainda não são muitos, mais com tudo já é visível observar essa mudança através dos 
vários estudantes homens matriculados no curso da Pedagogia da UNILAB. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme havia inferido, atualmente se discute muito a presença dos homens no curso 
da Pedagogia, uma vez que estes têm aparecido cada vez mais nessa área, mas ainda 
assim existem muita resistência e preconceito neste quesito, tanto por parte das 
instituições, dos pais e das próprias profissionais da educação.  

No entanto, a falta de explicações empíricas sobre os fatores que perpetuam os 
preconceitos sobre a presença dos homens no curso de Pedagogia da UNILAB, está 
na base das razões que nos levaram ao tema em questão. Saber quais são as reais 
consequências para esses profissionais, que advém dos preconceitos, constituíram 
as perguntas de partida da nossa pesquisa. 

Com base nas nossas interlocuções com outros pensadores da área e também com 
as inferências dos nossos entrevistados podemos concluir que a pedagogia é um 
curso que historicamente tem como base um espaço sendo determinado para a 
atuação de mulheres fruto de uma construção colonial, machista e sexista.  

Por outro lado, atualmente cada vez mais homens tem se interessado pelos cursos de 
licenciatura em pedagogia, fato concreto no curso de Pedagogia da UNILAB, sendo 
uma universidade nova e consequentemente um curso novo ainda assim de acordo 
com os dados fornecidos pela coordenação do curso em 14/01/2020, num universo 
de 218 estudantes, 34 são homens, ou seja, 16,05%. Comparado com outras 
universidades o número pode até parecer pequeno, porém, se pensar no fato de ser 
um curso novo e pelo número de aderência é notório que tende a crescer ainda mais. 
Esta é uma evidência acerca da quebra dos estereótipos em relação à presença dos 
homens nas licenciaturas em Pedagogia, mostrando cada vez mais que o curso de 
Pedagogia é lugar de homem e de quem quiser desde que tenha uma formação.  
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Em suma, com este trabalho de pesquisa aprendemos que associar à Pedagogia a 
maternidade tem as suas premissas em ideologias machistas, sexistas e 
segregacionistas que nada mais fazem do que causarem retrocessos nas licenciaturas 
em Pedagogia, que de certa maneira inibem a presença massiva dos homens nos 
cursos de Pedagogia, dai a acuidade de mudança urgente de paradigma que perpassa 
justamente pela promoção e incentivos para a participação de homens no curso de 
Pedagogia.  

Desta feita, podemos concluir que este trabalho contribuiu de forma significativa apara 
o meu processo formativo, pois atualmente tenho outra visão de mundo, através das 
várias experiências formadoras em sala de aula, experiências essas adquiridas 
através das varias ações pedagógicas desenvolvidas ao longo do curso, na qual pude 
aprender a ser um educador responsável e compromissado com a sociedade de um 
modo geral. Um dos aprendizados obtidos dentro da pesquisa foi justamente o fato do 
fazer docente estar intimamente ligada a história de vida de todo o professor/a. Tal 
como dizem os estudos da auto etnografia e os estudos da autobiografia, que nos 
permitem explicitar as dimensões do passado que pesam sobre as situações atuais e 
sua projeção em formas desejáveis de ação. Ou seja, os professores, como pessoas, 
realizam o ensino com um conjunto particular de habilidades e conhecimentos 
pessoais, obtidos ao longo de sua história de vida particular.  

Entretanto, este relato de experiência pode ajudar a melhorar os cursos de pedagogia 
no sentido de se pensarem novas ações formativas, metodológicas e pedagógicas 
que possibilitem a maior inserção dos homens e promover maiores experiências 
formadoras em sala de aula, para que estes profissionais se sintam de fato integrados 
nos cursos de licenciatura em pedagogia 
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RESUMO: Esse estudo trata da relação entre a extensão universitária e o reconhecimento 
das comunidades remanescentes de quilombos, de caráter identitário, étnico e territorial. É na 
extensão que a universidade concretiza sua função social. Objetivou-se observar como essa 
ação extensionista pode contribuir com o processo de reconhecimento quilombola. Trata-se 
de uma pesquisa básica, com objetivo descritivo, que utiliza a pesquisa bibliográfica como 
procedimento de coleta de dados, a partir de método dedutivo de construção de 
conhecimento. Justifica-se tal estudo pela escassa produção teórica acerca da possibilidade 
de interferência positiva da extensão universitária no processo de reconhecimento dos 
remanescentes quilombolas. O debate acadêmico, quando transformado em ação na 
comunidade quilombola, com responsabilidade social e embasamento teórico, científico e 
jurídico, utilizando-se de metodologias ativas com criatividade, imparcialidade, mas 
principalmente, com sensibilidade, atendendo demandas da própria comunidade e não outras, 
mostrou produzir relevantes avanços no processo de autorreconhecimento a partir da 
construção coletiva de soluções. Espera-se aproximar a comunidade cientifica, os 
movimentos sociais, especialmente o movimento negro, as comunidades remanescentes de 
quilombos, a sociedade civil e o Estado, criando espaços de discussão de políticas públicas 
para valorização negra, reconhecendo os direitos e reparando equívocos históricos. 
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INTRODUÇÃO 

O reconhecimento das Comunidades Remanescentes de Quilombos (CRQ) perpassa 
várias etapas. A primeira é a autoidentificação da comunidade, a partir de sua própria 
demanda como quilombola para que, dessa forma, tenha sua cultura, sua história, sua 
luta e sua terra valorizadas. O reconhecimento aqui será abordado em caráter 
identitário, étnico e territorial.  

A extensão universitária rompe os muros teóricos da academia para realizar ações 
que, considerando a complexidade histórica de nossa sociedade, alcancem a redução 
das desigualdades sociais e a emancipação dos atores envolvidos, em articulação 
permanente com o ensino, a pesquisa e a cultura. É na extensão que a universidade 
concretiza sua função social. 

Partindo de pressupostos teóricos, objetivou-se observar como a ação extensionista 
de universidades pode contribuir com o processo de reconhecimento quilombola, 
tendo como fundamento o ordenamento jurídico atual específico que, por sua vez, é 
fruto do próprio fortalecimento político dos movimentos negros em face da 
discriminação e marginalização sofridas. 

São abundantes os aportes teóricos conceituais disponíveis sobre a temática dos 
povos e comunidades tradicionais. Visando manter um debate imparcial, a bibliografia 
utilizada é diversificada em posicionamentos políticos e jurídicos. Trata-se de uma 
pesquisa básica pura, com objetivo descritivo, que utiliza a pesquisa bibliográfica 
como procedimento de coleta de dados, a partir de método dedutivo de construção de 
conhecimento. 

Este estudo justifica-se pela escassa produção teórica acerca da possibilidade de 
interferência positiva da extensão universitária no processo de reconhecimento dos 
remanescentes quilombolas, cuja marginalização alcança níveis cada dia mais 
absurdos de violação de direitos humanos fundamentais, para além daqueles outros 
direitos adquiridos pelas incisivas lutas travadas. 

O trabalho traz inicialmente uma conceituação do termo quilombo através do percurso 
histórico para, a partir dessa perspectiva teórica, analisar logo em seguida a relação 
entre território, identidade e etnicidade, inclusive pela ótica jurídica, no processo de 
reconhecimento dessas comunidades. Após, é feita uma análise de como a extensão 
universitária pode contribuir positivamente na compreensão desse reconhecimento 
naquelas três dimensões citadas. 

O debate acadêmico, quando transformado em ação na comunidade quilombola, com 
responsabilidade social e embasamento teórico científico jurídico, utilizando-se de 
metodologias ativas com criatividade, imparcialidade, mas principalmente, com 
sensibilidade, atendendo demandas da própria comunidade e não outras, mostrou 
produzir relevantes avanços no processo de reconhecimento a partir da construção 
coletiva de soluções e políticas públicas. 
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Espera-se que o estudo amplie os canais de comunicação entre a comunidade 
cientifica, os movimentos sociais, especialmente o movimento negro, as comunidades 
remanescentes de quilombos, a sociedade civil e o Estado, criando espaços de 
discussão de políticas públicas para valorização negra, reconhecendo os direitos e 
reparando equívocos históricos. 

 

CONCEITO DE QUILOMBO NO DECURSO HISTÓRICO 

O termo quilombo, segundo a maioria dos autores que abordam o conceito, origina-se 
dos africanos bantus e quer dizer “acampamento guerreiro na floresta” (LEITE, 2000, 
p. 336). Conforme aponta Schmitt et al (2002, p. 2), em 2 de dezembro de 1740, 
redarguindo ao Conselho Ultramarino, o Rei de Portugal definiu quilombo como "toda 
habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que 
não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles". Aqui se observa como 
os conceitos anteriores eram construídos de modo a suprir demandas particulares da 
administração colonial, com viés estritamente político. Todos os conceituadores da 
época abordavam o termo quilombo de forma insultuosa e criminosa, buscando evitar 
assim insurgências da sociedade, fato que ainda se nota, mesmo veladamente. 

Como resquício da escravidão, os negros hoje sofrem desigual integração na 
sociedade. Nesse aspecto, destaca-se a existência de “efeitos patológicos” que 
interferem de forma deletéria nas questões psicológicas e culturais, como resultado 
de um processo histórico social (FERNANDES, 2008) que levou à invisibilização dos 
quilombolas no passado e que está sendo retomada pela negação dos direitos 
conquistados no contexto do Governo Bolsonaro que afirmou categoricamente que 
nenhuma terra quilombola ou indígena será regularizada ou demarcada no seu 
governo. 

Essa ocultação se dá, inclusive, por mecanismos jurídicos, pela mídia massiva e pelos 
discursos políticos que os trataram como extintos após a abolição da escravidão. É 
notório que “essa exclusão histórica passa também por um processo de negação 
baseado no esquecimento que legitimou a exclusão social a que essas populações 
foram relegadas” (FIAMENGUE & WHITAKER, 2014, p.71). 

Moura (2001) aponta que os quilombos existiram durante todo o período escravista 
ocorrido no Brasil, praticamente em toda a extensão do território nacional. Segundo o 
mesmo, representavam um espaço social de manifestação e afirmação da luta contra 
as condições de vida do negro, definidas pelo escravismo. Ele define ainda o quilombo 
como um fenômeno, de modo que sempre havia quilombo onde havia escravidão.  

Essa característica de mobilização dos quilombos pelo território demonstra que “mais 
do que uma exclusiva dependência da terra, o quilombo faz da terra a metáfora para 
pensar o grupo e não o contrário” (LEITE, 2000, p. 339). No entanto, apesar de todo 
quilombo simbolizar resistência, muitos deles foram formados de maneira pacífica, 
seja por doação, por ocupação sem oposição dentre outras formas. Fato é que tal 
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“fenômeno” se espalhou por todo o Brasil e prosperou de diferentes formas e em 
diferentes dimensões. 

Qual era a base econômica quilombola? O melhor seria falar em múltiplas 
estruturas socioeconômicas, pois fatores geográficos, demográficos e 
culturais interferiram na montagem dela. O mais importante – em qualquer 
período ou local – foi o não isolamento. Houve quem dissesse que os 
quilombos/mocambos se isolaram do restante da sociedade e que tal 
isolamento – via de proteção – foi fundamental para sua reprodução[...]. No 
Brasil – ao contrário de outras áreas escravistas nas Américas –, as 
comunidades de fugitivos se proliferaram como em nenhum outro lugar, 
exatamente por sua capacidade de articulação com as lógicas econômicas 
das regiões onde se estabeleceram (GOMES, 2015, p. 19-20). 

Tentando compreender essas peculiaridades, Décio Freitas (1991) classificou os 
quilombos em sete tipos principais: agrícolas, extrativistas, mercantis, mineradores, 
pastoris, serviços e predatórios. Essa tipologia, de muitas utilidades, serve também 
para constatar uma diversidade real entre os quilombos e o reconhecimento dessas 
atividades plurais, indo de encontro ao conceito generalista vigente. Para Leite (2000, 
p. 337), a “[...] própria generalização do termo teria sido produto da dificuldade dos 
historiadores em ver o fenômeno enquanto dimensão política de uma formação social 
diversa”.  

Os quilombolas passaram a figurar no ambiente jurídico de forma efetiva partir da 
Constituição Federal (CF) de 1988, dentre outros fatores, pela incisiva atuação do 
movimento negro na luta por direitos e reconhecimento. Diferentemente das 
constituintes que lhe precederam, a CF/88 abarca e valida direitos territoriais de 
grupos étnicos, fato inédito e que representou relevante avanço. No tocante ao direito 
à terra quilombola, seu sujeito é o grupo e não o indivíduo. É uma concreta 
sobreposição da coletividade. 

Segundo Leite (2000), a legislação priorizou, portanto, o modo de vida coletivo e a 
participação de cada um no dia a dia da vida em comunidade. A terra deixa de ser o 
ponto central na definição do sujeito. Por esta inovação jurídica, tornou-se necessária 
uma discussão ampla sobre quem são, afinal, os quilombolas e como identificá-los 
nos dias atuais. O reconhecimento legal das Comunidades Remanescentes de 
Quilombos (CRQ) se alcança por requisitos que precisam ser supridos em um 
processo formal. 

O processo de reconhecimento dos quilombolas nos dias de hoje, consiste em 
considerar aspectos históricos, antropológicos, culturais e ancestrais que os 
conceituem de forma contextualizada. Segundo Arruti (2008): 

o que de fato está em jogo ao tratarmos do conceito contemporâneo de 
quilombo não é a existência destas formações sociais, nem mesmo das suas 
justas demandas, mas a maior ou menor largueza pela qual o conceito as 
abarcará, ou excluirá completamente. Está em jogo o quanto de realidade 
social o conceito será capaz de fazer reconhecer. Qual parcela da realidade 
ganhará, por meio deste reconhecimento, uma nova realidade, jurídica, 
política, administrativa e mesmo social. Enfim, qual o modelo normativo que 
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derivará do reconhecimento desta grande variedade de situações empíricas 
ou que será imposto a elas (ARRUTI, 2008, p.320). 

Segundo Leite (2000, p. 344‐345), “a terra é o que propicia condições de permanência 
e de continuidade das referências simbólicas importantes à consolidação do 
imaginário coletivo e, os grupos chegam por vezes a projetar nela sua existência”. O 
termo remanescente, pois, não pauta as reminiscências de antigos quilombos, mas 
reivindicações das comunidades pelo reconhecimento como quilombos, como 
organizações sociais, grupos étnicos. De acordo com Arruti (2006, p. 82), “o termo 
‘remanescente’, no caso dos quilombos, pode servir, ao final, como expressão formal 
da ideia de contemporaneidade dos quilombos”.  

O debate acadêmico e seus inúmeros estudos contribuíram largamente na ampliação 
da compreensão da organização social dos antigos quilombos, por uma ótica 
sociológica, antropológica e epistemológica, além dos procedimentos para se 
identificar suas comunidades remanescentes. Essa ressignificação permitiu ainda que 
comunidades rurais negras vindicassem o reconhecimento de seus territórios e que 
fossem valorizadas as suas culturas. 

Marques (2009), agrupa os estudos sobre quilombos em três correntes, das quais 
prioriza esta ressemantização, que possibilita aos quilombolas “uma efetiva 
participação na vida política e pública, como sujeitos de direito. Além disso, a referida 
ressignificação afirma a diversidade histórica e a especificidade de cada grupo” 
(MARQUES, 2009, p.345). Mais que o direito à propriedade de terra, como se busca 
generalizar, é uma busca pelo direito de pleno reconhecimento de sua relação social 
com o ambiente, com o mundo. 

Dessa forma, as comunidades remanescentes de quilombos passam a ser 
compreendidas em suas mais diversas formas, como um verdadeiro acervo de 
experiências sociais dotadas de ancestralidade e de criatividade para manter esse 
antepassado ainda vivo, mas com novos moldes e interpretações próprias, 
desenvolvendo identidades e etnicidade a partir da territorialidade, ou mesmo no 
sentido oposto, fortalecendo a territorialidade pela autoidentificação. 

É importante salientar, contudo, que existe um lugar-comum incidindo na identificação 
de quilombolas da atualidade, em que se espera encontrar no hoje o que havia no 
passado, desconsiderando o fato de que os costumes e tradições vão se moldando 
às novas realidades e contextos de cada território e em cada geração. Trata-se, pois, 
de imaginar os quilombos como comunidades “mumificadas” cujos aspectos 
ancestrais se mantém preservados, intactos, em pessoas ainda escravizadas, mas do 
passado. 

[....] é necessário que nos libertemos da definição arqueológica – de ficar 
imaginando que o quilombo consiste naquela escavação arqueológica onde 
há indícios materiais e onde estão as marcas ruiniformes da ancianidade da 
ocupação da definição histórica, estrito senso [...] (O'DWYER, 2002, p. 5). 
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A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) define quilombos de uma forma mais 
contemporânea, trazendo novas abordagens. 

[...] portanto, o termo não se refere a resíduos ou resquícios arqueológicos 
de ocupação temporal ou de comprovação biológica. Também não se trata 
de grupos isolados ou de uma população estritamente homogênea. Da 
mesma forma nem sempre foram constituídos a partir de movimentos 
insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que 
desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus 
modos de vida característicos num determinado lugar (ABANT, 1994 apud 
O’DWYER, 2002) 

Para Eliane O´Dwyer (1995), o novo conceito de quilombo supera a visão anterior de 
negros fugidos, criminosos, marginalizados e “[...] refere‐se às representações e 
práticas dos próprios agentes sociais que viveram e constituíram tais situações em 
meio a antagonismos e violências extremas” (O´DWYER,1995, p. 2). Assim, o 
processo de identificação deve ser construído pelos próprios sujeitos diante dos 
próprios conflitos. Almeida (1989), adota a perspectiva de quilombo como diversidade 
de grupos de pessoas politicamente organizadas, que tenham seus modos de vida 
distintos do restante da sociedade. Independentemente da cor da pele, são grupos 
que assumem uma cultura própria, com traços que podem ser considerados de 
ancestralidade afro-brasileira. Afirma ainda que são quilombolas todos os habitantes 
ou membros dos grupos que assumem tal identidade étnica e participam de sua 
organização (TAVARES, 2020).  

Por tal conceituação, é necessária uma visão integradora mais ampla acerca do 
território, atentando, segundo Haesbaert (2004, p. 79), para uma concepção de 
espaço como “um híbrido entre sociedade e natureza, entre política, economia e 
cultura e, entre materialidade e idealidade, numa complexa interação tempo‐espaço”. 
O território material e imaterial, em quilombo, se comunica e se correlaciona pela 
maneira como seus membros lidam com a natureza, com limites geográficos, com 
interferências externas, dentre outras. 
 

TERRITÓRIO, IDENTIDADE E ETNICIDADE QUILOMBOLA 

Para Rafael dos Anjos (2006), a terra não se resume a uma dimensão física, “mas 
antes de tudo é um espaço comum, ancestral, de todos que têm o registro da história, 
da experiência pessoal e coletiva do seu povo, enfim, uma instância do trabalho 
concreto e das vivências do passado e do presente” (ANJOS, 2006, p. 49). Entra em 
cena o conceito de territorialização. 

“Territorializar-se significa ter poder e autonomia para estabelecer determinado modo 
de vida em um espaço, dando continuidade à reprodução material e simbólica deste 
modo de vida” (SILVA, 2012, p. 3). Portanto, as comunidades quilombolas, ao se 
organizarem pelo direito aos territórios ancestrais, segundo o autor, não estão apenas 
lutando por demarcação de terras, às quais elas têm absoluto direito, mas sobretudo, 
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elas estão fazendo valer seus direitos a um modo de vida, definindo-se como grupo 
étnico. 

Segundo Barth (1969, p. 27), “Grupos étnicos são categorias atributivas e 
identificadoras empregadas pelos próprios atores, consequentemente, tem como 
características organizar as interações entre as pessoas”. O autor aponta que: 

em primeiro lugar, torna-se claro que as fronteiras étnicas permanecem 
apesar dos fluxos de pessoas que as atravessam. Em outras palavras, as 
distinções entre categorias étnicas não dependem de ausência de 
mobilidade, contato e informação, mas implicam efetivamente processos de 
exclusão e de incorporação, através dos quais, apesar das mudanças de 
participação e pertencimento ao longo das histórias de vida individuais, essas 
distinções são mantidas. Em segundo lugar, há relações sociais estáveis, 
persistentes e frequentemente vitais que não apenas atravessam essas 
fronteiras como também, muitas vezes, baseiam-se precisamente na 
existência de status étnicos dicotomizados (BARTH, 1969. p. 27). 

Utilizando tal conceito como pressuposto, nota-se que as comunidades 
remanescentes de quilombos possuem forte etnicidade presente em seu cotidiano 
pela preservação das suas distinções e das relações sociais entre as mesmas, de 
geração em geração. Arruti (2014) afirma nesse sentido que: 

a etnicidade seria um sentimento, um discurso e uma tomada de posição 
política produzida pela positivação do estigma da raça. Dessa forma, um 
grupo até então distinto por características ditas raciais, tornar-se-ia um grupo 
étnico a partir do momento em que, aceitando a distinção que lhe é imposta 
pela maioria, passa a utilizar-se politicamente dela na sua formação de 
agrupamentos autônomos ou com interesses e reivindicações comuns 
(ARRUTI, 2014, p. 208). 

Essa condição de grupo étnico, portanto, garante às comunidades remanescentes de 
quilombos o direito territorial que a Constituição inovou. Um direito, como já 
mencionado, cujo sujeito é coletivo. Figueiredo (2011), enfatiza essa condição inédita 
ao indicar que: 

(...) ao contrário de outros grupos cujos direitos foram garantidos na 
Constituição de 1988, as comunidades quilombolas, entendidas aqui como 
grupos étnicos de ancestralidade negra com historicidade e territorialidade 
próprias, quaisquer que fossem os nomes pelos quais se chamavam ou 
eram chamadas, não haviam organizado suas demandas no plano nacional 
antes da Constituição de 1988 (FIGUEIREDO, 2011, p. 42). 

Figueiredo (2011, p. 26) aponta que “as lutas em torno dos direitos das comunidades 
negras rurais são formuladas, via de regra, em um campo caracterizado pela 
liminaridade” onde, por um lado, “tais direitos são afirmados em torno da terra, 
entendida como meio de produção e reprodução dos grupos” e, por outro lado, “trata-
se do reconhecimento de uma identidade coletiva própria e particular, traduzida no 
campo jurídico-político pelo termo remanescentes de quilombo, identidade racializada 
e historicamente referida”. 
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Os debates sobre território e territorialidades quilombolas percorre a criação de 
identidades próprias. Os direitos de um grupo étnico exigem a autoidentificação do 
mesmo, diferenciando-se dos demais e justificando assim, a existência de direitos 
próprios. Como se pode observar ao longo da história, o conceito de identidade 
quilombola passou por diversas alterações, algumas profundas, inclusive por novos 
ordenamentos jurídicos. 

Com os novos marcos legais sobre os remanescentes de quilombos, a 
autoidentificação é o que lhes dá legitimidade. “Os sentimentos de pertencimento à 
terra, à história, às lutas, à identidade, às práticas, às vivências (...) se aglutinam 
formando uma conjuntura legitimadora dos territórios vividos” (GORAYEB, 2014, p. 5 
apud GORAYEB; MEIRELES, 2014, p. 196). 

A identidade é o fundamento dos direitos territoriais quilombolas e um requisito 
indispensável para a titulação de suas terras, conforme definiu a CF/88 e, 
posteriormente, o Decreto 4.887/2003 (BRASIL, 1988; 2003). Este último, em seu Art. 
2º, define que 

consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos (...) os 
grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção 
de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida (BRASIL, 2003, Art. 2º). 

Consta ainda, no parágrafo 1º do mesmo artigo, que “a caracterização dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos será atestada mediante 
autodefinição da própria comunidade”. No parágrafo 2º, define que “são terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a 
garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural”. Ainda, no parágrafo 
3º, aponta que, “para a medição e demarcação das terras, serão levados em 
consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das 
comunidades dos quilombos”. 

A lei passa, destarte, a observar características subjetivas como as dimensões 
distintas de reprodução da comunidade, como citado, física, social, econômica e 
culturalmente. Torna-se presente a relação do quilombola com seu lugar, com sua 
história, com sua tradição, com sua cultura e os seus modos de habitar e produzir na 
terra que ocupa por herança e direito. 

Portanto, observa-se como o território, a identidade e a etnicidade são fundamentais 
para o reconhecimento das comunidades quilombolas, de modo que o ordenamento 
jurídico passou a considerar cada uma em sua configuração própria, como requisitos 
indispensáveis de legitimação dos direitos e da demanda da própria comunidade. 
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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A QUESTÃO QUILOMBOLA 

A Extensão Universitária remete à prática acadêmica, levando os pesquisadores a 
campo, que busca assegurar os valores democráticos, a equidade e o 
desenvolvimento em suas dimensões humana, ética, econômica, cultural e social. Um 
dos fatores determinantes do sucesso ou fracasso das ações extensionistas diz 
respeito à forma de tratamento e relacionamento dos agentes com as comunidades e 
de como as pessoas envolvidas nas ações irão relacionar-se ante os problemas 
encontrados. 

A responsabilidade da Universidade, dos pesquisadores e extensionistas é 
determinante no sentido de discutir cientificamente as políticas públicas que se 
referem aos quilombolas e seus direitos. As pesquisas e debates acadêmicos 
fomentam e robustecem a formulação de propostas, articulando a sociedade civil, o 
Estado e os movimentos sociais no sentido de trocar experiências para elaborar 
alternativas construtivas às problemáticas avistadas. Essa comunicação contínua 
entre ensino, pesquisa, extensão e cultura permitem diálogos construtivos, com 
abordagem teórico-prática.  

Na relação entre Extensão e Pesquisa, abrem-se múltiplas possibilidades de 
articulação entre a Universidade e a sociedade. Visando à produção de 
conhecimento, a Extensão Universitária sustenta-se principalmente em 
metodologias participativas, no formato investigação-ação (ou pesquisa-
ação), que priorizam métodos de análise inovadores, a participação dos 
atores sociais e o diálogo. Apenas ações extensionistas com esses formatos 
permitem aos atores nelas envolvidos a apreensão de saberes e práticas 
ainda não sistematizados e a aproximação aos valores e princípios que 
orientam as comunidades. Para que esses atores possam contribuir para a 
transformação social em direção à justiça, solidariedade e democracia, é 
preciso que eles tenham clareza dos problemas sociais sobre os quais 
pretendem atuar, do sentido e dos fins dessa atuação, do ‘arsenal’ analítico, 
teórico e conceitual a ser utilizado, das atividades a serem desenvolvidos e, 
por fim, da metodologia de avaliação dos resultados (ou produtos) da ação e, 
sempre que possível, de seus impactos sociais (POLÍTICA NACIONAL DE 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2012, p.33). 

A ideia de quilombo percorre o imaginário e a história brasileira, desde o Brasil Colônia 
até o presente momento. Somente nas últimas décadas é que a academia empenhou 
maiores esforços na construção de conhecimento e no debate sobre os direitos 
envolvidos nesse percurso secular de escravidão e exploração. Leite (2003) afirma 
que falar de quilombos e dos quilombolas, ainda nos dias de hoje, é falar de uma luta 
política, por um lado, e de uma reflexão científica em processo de construção, por 
outro. Intervir, portanto, na realidade de esquecimento e olhar distante para essas 
comunidades é urgente, ao se pretender efetivos direitos humanos, promovendo 
justiça social e respeito histórico, em um verdadeiro processo de reparação dos 
agravos passados. 

O quilombo já surge como sobrevivência, como ‘remanescente’. Reconhece-
se o que sobrou, o que é visto como residual, aquilo que restou, ou seja, 
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aceita-se o que já foi. Julgo que, ao contrário, se deveria trabalhar com o 
conceito de quilombo considerando o que ele é no presente. Em outras 
palavras, tem que haver um deslocamento. Não é discutir o que foi, e sim 
discutir o que é e como essa autonomia foi sendo construída historicamente. 
Aqui haveria um corte nos instrumentos conceituais necessários para se 
pensar a questão do quilombo, porquanto não se pode continuar a trabalhar 
com uma categoria histórica acrítica nem com a definição de 1740 (ALMEIDA, 
2002, p. 53-54). 

Nesse aspecto, a atuação da Universidade permite, com aprofundamento e rigor 
metodológico, penetrar nas questões mais sensíveis que a sociedade e o Estado 
costumam ignorar, criando janelas de oportunidade para políticas públicas mais 
adequadas à realidade, levando em conta a construção de conhecimento empírico e 
epistemológico, partindo do senso comum, com ações responsáveis, sustentáveis e 
cientificamente embasadas. A responsabilidade social, em caráter universitário, “diz 
respeito aos deveres que a universidade tem com a sociedade que a financia, 
referindo-se principalmente à procura de soluções para os principais problemas 
sociais (...) e à criação de mecanismos de promoção social de setores marginalizados” 
(CALDERÓN, 2006, p.9). 

Compreende-se que o “trabalho social sobre a realidade objetiva, gerado de um 
produto em parceria com a comunidade, a esta comunidade deverá retornar o 
resultado dessa atividade de extensão” (MELO NETO, 1994, p.15). A prática 
extensionista, partindo desse conceito de responsabilidade social universitária, visa 
romper com o silenciamento das questões quilombolas no ambiente acadêmico a 
partir dos resultados das suas ações nas comunidades, dando visibilidade positiva aos 
quilombos e valorizando seus saberes, suas culturas, suas relações raciais e seus 
territórios. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir do exposto, ao compreender o processo de mudança ocorrido na visão jurídica 
sobre os quilombos, perpassado por novas conceituações que englobam a 
territorialização, a identificação e a etnicidade quilombolas, numa ressemantização de 
sua conceituação como ato de resistência, é possível observar como o debate 
acadêmico contribuiu para o avanço na visibilização dos povos e comunidades 
tradicionais, abrindo janelas de oportunidade para novos pontos de vista e novas 
abordagens na construção de políticas públicas. 

É evidente também que a extensão universitária, colocando os pesquisadores no local 
do estudo, diante dos reais problemas, sentindo as verdadeiras demandas com os 
demandantes, cria entrecruzares de conhecimento e compartilhamento de 
experiências em uma experiência dialógica entre Universidade e quilombos, 
inaugurando um processo interno de decolonização dos discursos e descolonização 
dos saberes. 

Essa aproximação entre academia e comunidades tradicionais negras aponta para 
transformações e inovações no meio jurídico, como analisado, de modo que se insere 
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um processo reflexivo dentro do direito, ponderando aspectos subjetivos, antes 
pospostos pelo legislador. Essa aproximação também aponta para uma 
ressignificação das lutas dos movimentos negros que, adentrando nos debates 
teóricos, faz prevalecer a realidade. 

Como objetivado, com base nos pressupostos teóricos, observou-se como a ação 
extensionista universitária contribui largamente com o processo de reconhecimento 
quilombola. A abordagem acadêmica do quilombola, pautada na ação política que se 
centraliza no ser humano, permite ressonância de conhecimentos e adota o próprio 
ser como território, como etnia, como identidade, compartilhada com seu coletivo, 
dando visibilidade, expressividade e audibilidade às suas vozes, outrora sufocadas. 

Portanto, sirva este estudo de base para que novas abordagens sejam suscitadas no 
meio dos terreiros, por pesquisadores sequiosos de uma prática com responsabilidade 
social que possa partir da teoria para o concreto reconhecimento das comunidades 
remanescentes de quilombos, nesse contexto político atual em que se faz imperioso 
resistir. 
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RESUMO: O presente relato apresenta o estudo da cultura afro-brasileira através da política 
de ação afirmativa, o Programa Antonieta de Barros (PAB), uma iniciativa multidisciplinar que 
reúne educação, trabalho e política na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 
(ALESC). O PAB homenageia a professora, jornalista, escritora, Antonieta de Barros, a 
primeira deputada negra do Brasil. Para realizar essa tarefa, adotamos o método descritivo 
para abordar os desdobramentos das relações étnico-raciais no Parlamento Catarinense a 
partir da implementação dessa política de inclusão social. Esperamos que este texto contribua 
para o compartilhamento de conhecimento e a efetivação dessa política pública, que visa à 
transformação social a partir da educação, em outras esferas de governo e de poder. 
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INTRODUÇÃO  

Escrevemos este relato para evidenciar a memória de Antonieta de Barros como 
expressão da cultura afro-brasileira em Santa Catarina na medida em que ela 
contribuiu para a literatura, a educação, a comunicação e a política catarinenses. Esse 
protagonismo de Antonieta precisa chegar ao público infanto-juvenil por meio da 
produção literária e das práticas pedagógicas. Somente assim podemos repensar as 
relações étnico-raciais, as influências e os desdobramentos das culturas africanas no 
Brasil, em todas as esferas de governo e poder: federal, estaduais e municipais; 
executivo, legislativo e judiciário. 

Para tanto, partimos da memória a que se refere Walter Benjamin (1987), em 
“Escavando e recordando” e em “Tempo presente”, de Beatriz Sarlo (2005). Além da 
memória, partimos da leitura de Jeruse Romão para retomar os registros sobre 
Antonieta de Barros. Apresentamos as relações políticas da parlamentar com a 
pesquisa de Karla Leonora Nunes (2001).  Em seguida, trazemos a pedagogia 
freiriana (2018) com foco na autonomia e na emancipação do educando. Depois, 
passamos para a cultura afro-brasileira e as relações sociais impactadas pela 
diversidade racial nas produções de Eliane Debus (2009, 2012, 2013), Heloisa Pires 
Lima (2011) e Nilma Lino Gomes (2011). 

A partir dessas conexões textuais norteadas pela memória destacamos o Programa 
Antonieta de Barros1 (PAB), ação afirmativa2 da Assembleia Legislativa do Estado de 
Santa Catarina destinada aos jovens, em idade escolar, que se encontram em 
situação de vulnerabilidade social. Trata-se de um programa de estágio remunerado 
que garante a permanência dos jovens no ambiente escolar, ou seja, reúne educação, 
trabalho e política.  

Para cumprirmos essa tarefa de registrar a história da deputada catarinense de 
olhares e saberes múltiplos elaboramos um texto que se divide em três seções: 1) A 
memória de Antonieta de Barros: pedagogia, comunicação e política, 2) O Programa 
Antonieta de Barros e a cultura afro-brasileira e 3) As relações étnico-raciais no 
Parlamento Catarinense. 

Acreditamos que este relato de experiência possa contribuir para a organização de 
dados sobre a promoção de políticas públicas inclusivas que visem à transformação 

 
1 Para mais informações sobre o PAB consultar: CORREA, Laura Josani Andrade; CHAVES, Jussie 
Sedrez; RAVARA, Aline Covolo. Estágio, inclusão e transformação social como política antirracista. 
Sinergias: Diálogos educativos para a transformação social, Florianópolis, v. 12, n. 3, p.55-68, 15 jun. 
2021. 13 p. Disponível em: http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/rMTAxMjYy 
2 Segundo Bernardino (2002) ações afirmativas são políticas públicas que têm como objetivo corrigir 
desigualdades socioeconômicas resultantes da discriminação sofrida por um grupo de pessoas. A 
realização dessa política pressupõe a oferta de vantagens competitivas para aqueles que vivem 
situação de inferioridade com a finalidade de reverter essa realidade. As políticas de ação afirmativa 
buscam a promoção da equidade entre os grupos sociais através de um tratamento temporariamente 
diferenciado. 
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social a partir da diminuição das desigualdades raciais, como a iniciativa da ALESC. 
A elaboração deste texto é também um levantamento sobre essa modalidade de ação 
afirmativa destinada aos jovens que vincula frequência obrigatória da escola, prática 
que é complementada pelas atividades pedagógicas sobre a cultura africana e afro-
brasileira3, a qualificação profissional e a formação política ofertadas pela Escola do 
Legislativo4.  

Assim, esperamos que este trabalho tenha relevância para aqueles que buscam a 
inclusão social, tanto para os profissionais da educação quanto para os servidores 
públicos e representantes políticos na medida em que sistematiza os estudos sobre 
as ações afirmativas, em geral, e o Programa Antonieta de Barros, em particular. 
 

A MEMÓRIA DE ANTONIETA DE BARROS: PEDAGOGIA, COMUNICAÇÃO E 
POLÍTICA 

Recuperação das memórias culturais, da construção de identidades perdidas 
ou imaginadas, da narração de versões e leituras do passado. O presente, 
ameaçado pelo desgaste da aceleração, converte-se, enquanto transcorre, 
em matéria de memória (SARLO, 2005, p. 96). 

Pensando na articulação entre a identidade e a memória que traz Beatriz Sarlo, o 
acesso ao registro da memória da Deputada Antonieta de Barros pode significar um 
ponto de virada na vida de crianças e jovens negros no Brasil. Pois ela simboliza a 
cultura afro-brasileira em solo catarinense como enfatiza a capa do livro da Professora 
Jeruse Romão, produzida por Cristine Larissa Clasen que desenha o mapa africano 
em referência a construção da identidade de Antonieta, trazendo o passado para o 
presente, salientando a multiculturalidade, a ponte simbólica entre o Brasil e a África. 

Fazer da memória da parlamentar uma presença constante nas escolas é mostrar ao 
público infanto-juvenil a participação da mulher negra no contexto social como 
protagonista do seu tempo e de sua história, atuando na educação, na literatura, na 
comunicação e na política. Assim, motivar os jovens para que busquem a história 
dessa representante política é pensar que a memória não é instrumento para explorar 
o passado, ela é o meio no qual ocorreu a vivência, assim como o solo é o meio no 
qual as cidades estão soterradas. Afinal, quem quer proximidade com o passado deve 

 
3   Estudos preconizados pela Lei 10.639/2003, que garante o ensino da história e da cultura afro-
brasileira e africana no Brasil.  
4 A Escola do Legislativo da ALESC foi nomeada Deputado Lício Mauro da Silveira em homenagem a 
trajetória do parlamentar que aliou educação e política, conforme biografia, disponível em: 
http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/611-Licio_Mauro_da_Silveira. No início, a Escola surgiu 
para capacitar somente os servidores da Casa Legislativa Estadual, mas com o passar do tempo 
passou a atender também os servidores das Câmaras e demais interessados. Trata-se de uma 
coordenadoria pedagógica do Parlamento Catarinense, instituída pela Resolução Nº 72/2000. 
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agir como um escavador. Não deve ter medo da volta ao mesmo fato, espalhar e 
revolver como quem escava o solo (BENJAMIN, 1987).  
 

Figura 1: foto de Antonieta de Barros5 na juventude 

 
Fonte: Acervo familiar. Disponível em: https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/68-

Antonieta_de_Barros. 

Desse modo, com a leitura benjaminiana que traz o passado para o presente, 
apontamos algumas das homenagens prestadas a parlamentar6: o Auditório 
Antonieta de Barros, da ALESC, em Florianópolis; a Escola Antonieta de Barros, no 
Centro da capital; a Rua Professora Antonieta de Barros, no bairro Canto, da mesma 
cidade; o Túnel Antonieta de Barros, em sua terra natal; o painel que abre a biografia, 
com 32 metros de altura por 9 metros de largura (figura 2), inaugurado em 18 de 
agosto de 2019, na Rua Tenente Silveira, no centro da Ilha, produção dos artistas 
Thiago Valdi, Tuane Ferreira e Gugie. 
 

 
5 Para mais registros fotográficos consultar: ROMÃO, Jeruse. Antonieta de Barros: professora, 
escritora, jornalista, primeira deputada catarinense e negra do Brasil. Florianópolis: Cais, 2021. 
6 Informações da biografia da Deputada Estadual Antonieta de Barros. 2019. Disponível em: 
http://memoriapolitica.ALESC.sc.gov.br/biografia/68-Antonieta_de_Barros.  
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Figura 2: foto do mural Antonieta de Barros, localizado na região central de Florianópolis 

 
Fonte: registro fotográfico de Gabriel Vanini. Disponível em: 

https://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/biografia/68-Antonieta_de_Barros. 

Além das honrarias7 arquitetônicas espalhadas pelos espaços urbanos de 
Florianópolis, a parlamentar conta com um documentário da cineasta Flávia Person, 
lançado em 2015; um livro sobre sua história destinado ao público infantil, intitulado 
‘Antonieta’, autoria de Eliane Debus, ilustrações de Annie Ganzala, lançado em 
outubro de 2019, no Parlamento Catarinense. Mais recentemente, a publicação 
mencionada anteriormente, da professora Jeruse Romão, lançada em maio de 2021. 

 
7 A parlamentar recebeu outras homenagens além das arquitetônicas, literárias e acadêmicas que 
podem consultadas na biografia da Deputada Estadual Antonieta de Barros. 2019. Disponível em: 
http://memoriapolitica.ALESC.sc.gov.br/biografia/68-Antonieta_de_Barros.  
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Somados aos textos literários, destacamos, a seguir, algumas pesquisas e trabalhos 
acadêmicos8 sobre nossa protagonista. ‘A “Maria da ilha” entre documentos e 
memória: reflexões sobre os arquivos da Deputada Estadual Antonieta de Barros 
(1901-1952)’, artigo publicado na revista Ágora: arquivologia em debate, autoria de 
Caroline Pasa e Cesar Karpinski, 2019. ‘Mulheres negras em ação: associação 
mulheres negras Antonieta de Barros, Florianópolis-SC (1985-2015)’, artigo 
apresentado no III Seminário Internacional História do Tempo Presente, realizado 
pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (UDESC). Autoria de Carol Lima de Carvalho, 2017. ‘Antonieta de Barros: 
educação, cidadania e gênero pelas páginas dos jornais "República" e "O Estado" em 
Florianópolis na primeira metade do século XIX’, trabalho integrante do IV Encontro 
Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, organizado pelo Laboratório de História 
Social do Trabalho e da Cultura, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Autoria de Elizabete Maria Espindola, 2013. ‘Antonieta de Barros: educação, gênero 
e mobilidade social em Florianópolis na primeira metade do século XX’, tese do 
Programa de Pós-graduação em História Social da Cultura da Universidade Federal 
de Minas Gerais, autoria de Elizabete Maria Espindola, 2015. ‘Nos passos de 
Antonieta: escrever uma vida’, tese do Programa de Pós-graduação de Letras/Teoria 
Literária da Universidade Federal de Santa Catarina, autoria de Luciene Fontão, 2010. 
‘O Memorial Antonieta de Barros como veículo de disseminação e produção da 
informação’, autoria de Andréia Sousa da Silva e Elaine Rosangela de Oliveira Lucas, 
revista Associação Catarinense de Bibliotecários, 2006. ‘Antonieta de Barros - Maria 
da Ilha: discurso e catequese’, dissertação do Programa de Pós-graduação em 
Letras/Literatura Brasileira da Universidade Federal de Santa Catarina, autoria de 
Josefina da Silva, 1991. 
Após apresentarmos algumas das homenagens, apontamos algumas das produções 
de Antonieta, enquanto escritora, catalogadas pelo Portal da Literatura Afro-brasileira, 
LITERAFRO, da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais: 
 

Como cronista, esteve presente em periódicos da Capital, chegando a fundar 
e dirigir os jornais A Semana (1922-1927) e Vida Ilhoa (1930). Os artigos 
publicados no jornal República foram reunidos e editados em 1937, no 
volume Farrapos de Ideias. Além dos jornais citados, publicou também em 
Folha Acadêmica, O Idealista, Correio do Estado e O Estado. Antonieta de 
Barros deixou uma considerável produção escrita e sempre optou pela 
imprensa como forma de atingir um número cada vez maior de leitores. Em 
sua obra há aspectos da vida cotidiana da cidade, comentários sobre 
ocorrências nacionais e, principalmente, ensinamentos de cunho moral. Aí, 
dentro dos limites cristãos, encontramos uma Antonieta preocupada com o 

 
8 Levantamento realizado pelas autoras nas atividades do Núcleo de Pesquisa e Produção do 
Conhecimento da Escola da ALESC para o Repositório Memória Política de Santa Catarina. 2019. 
Disponível em: http://memoriapolitica.ALESC.sc.gov.br/biografia/68-Antonieta_de_Barros.  
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pacifismo, com a necessidade de uma campanha nacional pela 
alfabetização, com as diferenças sociais e com os papéis sexuais. Suas 
preocupações estavam voltadas para questões sociais em que sempre 
procurava deixar ensinamentos como uma contribuição para um crescimento 
educacional (LITERAFRO, 2021). 

Sobre a pedagogia na trajetória de Antonieta de Barros: ela atuou como professora 
juntamente com a irmã Leonor. O contexto sociocultural da época em que as irmãs 
Barros lecionavam era predominantemente composto por escolas particulares, quase 
não havia registro de escolas públicas. Entretanto, elas ofertavam bolsas para 
estudantes que não pudessem arcar com as despesas dos estudos. As professoras 
Barros adotaram a abordagem pedagógica mais utilizada neste período (1922 a 
1931), o método intuitivo de ensino (ROMÃO, 2021). 
Mesmo no ofício de parlamentar a ligação de Antonieta de Barros com a educação 
permanece e é reafirmada no Parlamento Catarinense durante o discurso proferido 
na ocasião da promulgação da Lei de nº145 que instituiu o Dia do Professor: 

Educar é ensinar os outros a viver; é iluminar caminhos alheios; é amparar 
debilitados, transformando-os em fortes; é mostrar as veredas, apontar as 
escaladas, possibilitando avançar, sem muletas e sem tropeços; é 
transportar às almas que o Senhor nos confiar, à força insuperável da Fé 
(BARROS, 1948). 

De acordo com a pesquisadora Karla Nunes a dedicação de Antonieta com a 
pedagogia ultrapassa a relação de trabalho, tratava-se de obstinação e designação 
presentes no cotidiano dessa personalidade histórica: 

Antonieta depositou ao Magistério não somente suas reflexões, mas ao que 
tudo indica, sua própria vida (o sacerdócio levado a cabo). Não casou e, 
exceto pelas funções parlamentares (que também estiveram guiadas para 
este), não executou outra atividade que não estivesse associada à Educação 
(NUNES, 2001, p. 68) 

No mesmo sentido que apontou Nunes, de acordo com os relatos de Romão: “Os 
livros e a literatura estiveram entre as suas preocupações. Antonieta afirmava que as 
mulheres e as crianças mais pobres estavam distantes desse universo” (ROMÃO, 
2021, p. 126). A autora ainda comenta sobre o reconhecimento dos catarinenses a 
essa figura histórica de múltipla atuação do movimento negro feminista no contexto 
cultural do estado. 

Antonieta foi a primeira mulher negra a escrever um livro em Santa Catarina. 
Como um dos esforços para reconhecer sua trajetória de escritora e 
jornalista, foi nomeada patrona de uma cadeira na Academia de Letras do 
município de Biguaçu (SC), situado na região metropolitana de Florianópolis 
(ROMÃO, 2021, p. 155). 

Assim que mencionamos a atuação de Antonieta na pedagogia, passamos para uma 
outra tarefa que ela também exerceu a partir de seu envolvimento com a literatura e 
a escrita, mais especificamente, o ofício do jornalismo.  
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Sobre a comunicação na vida profissional dessa personagem destacamos o seguinte 
registro:  

Antonieta fez parte do grupo de mulheres pioneiras na imprensa catarinense, 
sendo a que permaneceu por mais anos ocupando páginas de jornais 
catarinenses. Desempenhando as funções de colunista, diretora e 
colaboradora de periódicos, ela atravessou seu tempo histórico (de 1924 a 
1952) tornando-se uma personalidade fundamental na história da 
comunicação em Santa Catarina. Foi uma mulher das Letras, uma mulher 
negra das Letras, embora no tempo em que viveu, esses adjetivos não 
estivessem à sua disposição (ROMÃO, 2021, p.129).  

Antonieta era uma pessoa de pensamentos e atos multidisciplinares, mesmo nos 
trabalhos como jornalista tinha em mente a função preponderante da educação para 
a autonomia das pessoas: 

Como jornalista e escritora, Antonieta de Barros pautou-se por uma ética 
autoimposta. Compreendia a imprensa como instância colaboradora para a 
educação, o conhecimento e a emancipação do povo (ROMÃO, 2021, 
p.155). 

A jornalista Antonieta precisava apresentar uma grande desenvoltura com os textos 
para exercer a atividade nos jornais. Os colegas da redação esperavam que ela fosse 
ainda mais preparada que os homens brancos com os quais ela disputava o espaço 
nos periódicos. Outra necessidade era o estabelecimento de relações sociais e 
políticas para realizar a cobertura dos acontecimentos (ROMÃO, 2021, p. 130), assim 
ela construiu seu caminho na comunicação: com a virtuosidade na escrita e a 
estratégia nas relações sociais. Depois de conhecer um pouco da jornalista passamos 
para a deputada. 

Sobre a política no cotidiano de Antonieta de Barros9: ela foi a primeira Deputada 
Estadual negra do Brasil e a primeira parlamentar mulher no Legislativo de Santa 
Catarina. Na eleição de 1934, a primeira com participação feminina na votação, 
Antonieta foi suplente do Partido Liberal Catarinense (PLC). Como o eleito Leônidas 
Coelho de Souza não tomou posse, ela assumiu o mandato da 1ª Legislatura (1935-
1937). Atuou na relatoria dos capítulos de Educação e Cultura e Funcionalismo na 
Constituição de 1935. Em 19 de julho de 1937, presidiu sessão na ALESC, tornando-
se a primeira deputada a assumir a Presidência de sessão plenária de uma 
Assembleia Legislativa no Brasil. Entre 1947-1951 participou de outra legislatura, 
novamente foi a única representante feminina no Parlamento Estadual. Dentre as 
atividades que marcaram sua participação no legislativo, destacamos a autoria da 
proposição que instituiu o dia do professor, em 15 de outubro, pela Lei nº 145/1948. 
Segundo Romão (2021, p. 121): “Antonieta disse, quando aceitou ser candidata a 

 
9 Texto adaptado da biografia da Deputada Estadual Antonieta de Barros. 2019. Disponível em: 
http://memoriapolitica.ALESC.sc.gov.br/biografia/68-Antonieta_de_Barros.  
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deputada, em 1934, que tinha a educação e a defesa do professorado como as suas 
principais pautas. Assim ela defendeu a educação como um direito humano e para 
todos”. Outra pauta, ainda relacionada à atividades educacionais foi a proposição de 
projeto de Lei que estabelecia o concurso público para lecionar no magistério (2021, 
p. 91). O compromisso com as causas do ensino também destacado pela historiadora 
Karla Nunes: 

(...) durante esta segunda legislatura, empreendeu de forma mais incisiva e 
impassível projetos em defesa da Educação. Em agosto de 1948, apresentou 
Projeto de reestruturação da Escola Profissional Feminina, incluindo o “Curso 
de Cultura Geral” (2001, p. 123). 

Pensando ainda na relevância dessa mulher na história política brasileira, retornamos 
passado, precisamente ao lançamento do nome da candidata: “Antonieta de Barros é 
apresentada ao eleitorado catarinense como lídima expressão de inteligência 
feminina” (NUNES, 2001, p.109). Ainda de acordo com a pesquisadora, o Partido 
Liberal apresentou a candidata como um destaque social associado a 
intelectualidade. O partido enfatizava o fato de ser o único a trazer às eleitoras um 
nome para representá-las: “o Partido Liberal, ao que tudo indica, apostava no 
eleitorado feminino e convocava a atenção deste para o fato de ter sido o único partido 
a lançar um nome feminino à Assembléia” (2001, p. 111).  

Especificamente tratando das relações políticas, de acordo com Nunes (2001), a 
deputada Antonieta manteve seu apoio às decisões do partido. Durante o tempo no 
Parlamento Catarinense a deputada cultivou algumas relações políticas, entretanto a 
mais duradoura é apontada a seguir: 

Antonieta de Barros e Nereu Ramos estiveram ligados um ao outro não 
apenas por laços políticos, mas ao que denota, por fortes laços de amizade 
pessoal. Antonieta chegara à política conduzida pelas hábeis mãos de Nereu 
Ramos e a este se manteria fiel, mesmo quando os ventos lhes soprassem 
contrários (NUNES, 2001, p. 123). 

Mesmo que ela tenha estabelecido boas relações com os representantes políticos de 
seu tempo, a parlamentar passou por episódios de preconceito racial (2001, p.130) 
como a ocasião em que o deputado Oswaldo Rodrigues Cabral menciona no plenário 
que os textos produzidos por Antonieta para o jornal “O Estado”, nas palavras do 
deputado: promoviam “intriga barata de senzala”. Fato que desencadeou críticas da 
jornalista e parlamentar nas matérias publicadas após os acontecimentos.  

A deputada era estratégica para tratar das questões raciais. Ela não adotava este 
tema como central, apesar de participar ativamente do movimento negro. Tanto que 
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nas entrevistas sobre a elaboração do livro, a professora Jeruse Romão10, mencionou 
que a publicação seria como um gesto de devolver Antonieta de Barros para o 
movimento negro. Atualmente, a história de Antonieta de Barros ainda é a única11 em 
Santa Catarina: mulher, negra, periférica que superou as adversidades socioculturais 
tornando-se professora, jornalista e deputada.  

Depois dessa breve passagem pelo registro da memória de Antonieta de Barros, 
tendo em vista sua contribuição na pedagogia, na comunicação e na política seguimos 
nossa reflexão com o programa do Parlamento Catarinense que leva o nome dessa 
representante do povo na ALESC devido à multiplicidade da participação na história 
de Santa Catarina.  

 

O PROGRAMA ANTONIETA DE BARROS 

A proposição do Programa Antonieta de Barros (PAB) é diminuir as desigualdades 
através de uma política de ação afirmativa. O objetivo é destinar aos jovens o acesso 
ao estágio remunerado no parlamento mediante os seguintes critérios, estabelecidos 
em lei: situação de vulnerabilidade social, relação étnico-racial, deficiência física e 
gênero, em especial as meninas jovens, com faixa etária entre 16 e 24 anos, 
regularmente matriculados no ensino médio ou superior.  

O programa é uma iniciativa pioneira no ambiente legislativo nacional e preconizou 
um importante marco para comunidade negra como política educacional de inclusão. 
Essa iniciativa almejou a transformação da ALESC numa entidade pública que atende 
aos preceitos da diversidade e da inclusão por meio da inserção dos estagiários do 
PAB nos seus quadros funcionais.  

Além da questão cultural afro-brasileira, este relato apresenta o programa inclusivo 
destinado aos estudantes. A ação afirmativa foi instituída pela Lei nº 13.075, de 29 de 
junho de 2004, alterada pela Lei nº 16.867/2005, com suporte na Lei dos estágios nº 
6.494, de 7 de dezembro de 1977, alterada pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 
2008. Abaixo listamos as diretrizes do PAB, da Lei nº 13.075, de 29 de julho de 2004: 

I  – inserir jovens no mercado de trabalho como estratégia de inclusão 
social; 

 
10 Live: Antonieta de Barros: cultura afro-brasileira a partir da educação, da política e da literatura. 
Organizada pela Escola das Alesc, 2020. Disponível em: 
http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/rMTAxMjc1 
11 Para mais informações consultar: PISMEL, Matheus Lobo. Quase um século após Antonieta de 
Barros, Alesc teve apenas um negro e doze mulheres deputadas. Jornal Maruim. Florianópolis, 1 out. 
2018. p.12, Disponível em: http://memoriapolitica.alesc.sc.gov.br/rOTAxODk=  
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II – estimular a inclusão e a identidade social, mediante acesso a bens 
culturais que valorizem a diversidade e a história da humanidade; 

III – inserir e apoiar a permanência dos jovens no sistema formal de ensino 
como estratégia de inclusão social e de promoção da igualdade pela 
ampliação de oportunidades, dentro da premissa da educação para a 
cidadania; 

IV – promover a qualificação profissional mediante ações planejadas;  

V – capacitar os estagiários a atuarem em suas comunidades, com o intuito 
de ampliar a participação da coletividade no processo de elaboração 
legislativa (SANTA CATARINA, 2004). 

O estágio tem duração de um ano com a possibilidade de renovação por igual período. 
Esta iniciativa de política inclusiva previa a entrada anual de vinte estudantes 
selecionados por uma comissão interinstitucional composta por servidores do 
Parlamento Catarinense e membros da sociedade civil organizada. A partir da seleção 
do corrente ano receberemos sessenta estudantes para se tornarem estagiários.  

O PAB tem como aporte pedagógico a equipe da Escola do Legislativo da ALESC que 
segue as diretrizes do próprio programa para desenvolver as etapas da formação 
continuada, com duração de 20 horas mensais. As atividades pedagógicas abrangem 
desde a formação identitária através da cultura africana, afro-brasileira e as relações 
étnico-raciais passando também pela instrução sobre as atividades do legislativo. 

Ao colocar a diversidade étnico-racial e o direito à educação no campo da 
equidade, o Movimento Negro indaga a implementação das políticas públicas 
de caráter universalista e traz o debate sobre a dimensão ética da aplicação 
dessas políticas, a urgência de programas voltados para a efetivação da 
justiça social e a necessidade de políticas de ações afirmativas que 
possibilitem a efetiva superação das desigualdades étnico-raciais, de gênero, 
geracionais, educacionais, de saúde, moradia e emprego aos coletivos 
historicamente marcados pela exclusão e pela discriminação (GOMES, 2011, 
p. 113). 

A criação do programa teve seu início a partir do assassinato de um jovem na primeira 
chacina ocorrida no Morro da Mariquinha, localizada no centro de Florianópolis. A 
mãe que perdeu seu filho é ativista do Movimento de Mulheres e do Fórum de 
Mulheres Negras da Grande Florianópolis que oportunizou esta alternativa para que 
outros não fossem também vitimados. Desta reunião, a solução veio por meio de uma 
ação afirmativa, o PAB, uma iniciativa que tem como gênese a transformação do luto 
em política educacional inclusiva realizada pela união entre a formação e a 
profissionalização dos jovens. Trata-se de um programa de inclusão que oferece 
estágio remunerado motivado estrategicamente pela permanência dos jovens em 
ambiente escolar. 

Nas ações e lutas desenvolvidas pela população negra nos séculos XIX, XX 
e no começo do século XXI, uma questão sempre atraiu a sua atenção graças 
ao seu papel estratégico na sociedade: a educação. Essa se tornou uma forte 
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bandeira de luta do Movimento Negro no século XX. Os ativistas do 
Movimento Negro reconhecem que a educação não é a solução de todos os 
males, porém ocupa lugar importante nos processos de produção de 
conhecimento sobre si e sobre “os outros”, contribui na formação de quadros 
intelectuais e políticos e é constantemente usada pelo mercado de trabalho 
como critério de seleção de uns e exclusão de outros (GOMES, 2011, p. 112). 

Para pensar a investigação sobre o programa, é necessário pontuar que as políticas 
de ação afirmativa podem ser definidas como conjuntos de políticas, públicas ou 
privadas, que visam o combate e a mitigação da discriminação oriunda de raça, 
gênero, deficiência física ou outros, através da promoção de igualdade de acesso e 
oportunidades a bens fundamentais por mecanismos de inclusão social (GOMES, 
2001). Nesse sentido, as políticas de ação afirmativa podem ser entendidas como 
medidas que pretendem “oferecer aos grupos discriminados e excluídos um 
tratamento diferenciado para compensar as desvantagens devidas à sua situação de 
vítimas do racismo e de outras formas de discriminação” (MUNANGA, 2001, p. 31). 

O Programa Antonieta de Barros foi inspirado na conferência de Durban/África: 
Xenofobia, racismo e intolerâncias correlatas, 2001, ou seja, cumpre as diretrizes 
internacionais de combate ao racismo e os desdobramentos dessa mazela social. 

[...] a educação, o desenvolvimento e a implementação fiel das nossas 
normas e obrigações dos direitos humanos internacionais, inclusive a 
promulgação de leis e estratégias políticas econômicas e sociais, são cruciais 
no combate ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia e à intolerância 
correlata (ONU, 2001, p. 17).  

Além dos direitos humanos, o PAB resguarda os direitos relativos à proteção contra 
intolerâncias, também levando em consideração a legislação internacional:  

[...] a democracia e os governos transparentes, responsáveis e participativos, 
que respondam às necessidades e aspirações a população e ao respeito aos 
direitos humanos, às liberdades fundamentais e ao estado de direito como 
sendo essenciais para a prevenção e eliminação efetivas do racismo, da 
discriminação racial, da xenofobia e da intolerância correlata (ONU, 2001, p. 
17). 

Assim, a base conceitual do programa alia os documentos da ONU de combate ao 
racismo e os princípios do Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 
Educação para o século XXI, de 1996, que estabelece os quatro pilares para a 
educação: 

[...] aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver 
juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 
humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três 
precedentes” (DELORS et al., 1996, p. 90). 

Desse modo, partindo da premissa que reúne os pilares da educação que também se 
relacionam aos ideais freirianos (2018) que promovem uma educação libertadora 
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através do desenvolvimento de consciência, da reflexão e do despertar da capacidade 
analítica. Pensamento relacionado a fala da pesquisadora Nilma Lino Gomes12 sobre 
os ideais para a democratização do conhecimento: “uma democracia que não se 
perca na construção de uma cidadania abstrata, mas, sim, na efetivação da igualdade 
de direitos e, dentre estes, o direito à diferença” (GOMES, 2010, p. 495). 

Depois de conhecermos um pouco da história da Deputada Antonieta de Barros e da 
ação afirmativa da ALESC que a homenageia, passamos a abordagem pedagógica 
do programa que está pautada, além das formações profissionais, na formação da 
identidade a partir das culturas africana e afro-brasileira e, principalmente, nas 
consequências para as relações étnico-raciais.  

CULTURA AFRO-BRASILEIRA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NO 
PARLAMENTO CATARINENSE 

O racismo, o preconceito, a discriminação racial, as disparidades 
socioeconômicas e as desigualdades sociais e raciais são as chagas que a 
sociedade brasileira coloca sobre a população negra. O negro sofre racismo 
diariamente, seja da forma totalmente explícita ou implícita. Sobre o corpo do 
negro as marcas da injustiça, de opressão e desrespeito ocorrem de maneira 
excessiva. As mulheres negras, nesse contexto são infinitamente mais 
acometidas com atos discriminatórios que as mulheres brancas e, até 
mesmo, pelo homem negro, às vezes, a mulher negra é vista como inferior 
(CUNHA; DEBUS; PASSOS, 2020, p. 7). 

Por isso, vemos a necessidade de trabalhar a construção subjetiva da identidade, 
inclusive no legislativo por meio do Programa Antonieta de Barros. Em tempos que 
vivemos assolados pela maior crise sanitária mundial provocada pela pandemia da 
Covid-19 que afeta principalmente as comunidades em situação de vulnerabilidade 
social, que não por acaso são populações negras, pensar na cultura africana mostra 
a esperança de lutar pela vida. Dos 209,2 milhões de habitantes do Brasil, 19,2 
milhões se assumem como pretos, enquanto 89,7 milhões se declaram pardos. 
Apesar de constituir a maioria da sociedade, a população negra enfrenta inúmeros 
obstáculos para uma vida digna. Percebemos a ausência de registros da 
representatividade negra na história da literatura brasileira. 

Por certo, na história da literatura brasileira, bem como na literatura de 
recepção infantil e juvenil, o negro foi pouco representado e, quando o foi, se 
concretizou ou pela subalternidade como escravizado e obediente aos 
desmandos do branco, ou numa visão ingênua de relações pós escravidão 
(DEBUS, 2013, p. 1130). 

 
12 Aula inaugural: “Ações afirmativas como estratégias de resistência em tempos de retrocessos”, 
abertura dos trabalhos do Programa de pós-graduação de Educação da UFSC, 18/03/2019, 
Florianópolis/SC. 
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A população negra constitui a minoria nas posições de destaque no mercado de 
trabalho e entre os agentes políticos, além de ganharem um salário menor que os 
brancos embora representem a maior parte da força de trabalho no Brasil, 54,9%. Os 
negros são o grupo que mais sofre com a pobreza extrema13 e o que mais morre: a 
taxa de homicídios cresceu 33,1% entre 2007 e 2017, enquanto a de brancos 
aumentou 3,3%. Esses dados refletem a necessidade de ações afirmativas que tratem 
tanto das questões socioeconômicas e culturais dos jovens negros.  

A implementação das políticas públicas de inclusão é fundamental para a 
transformação social. A comprovação desse fato está nos dados da pesquisa sobre 
as desigualdades apontada na nota anterior: os negros são a maioria no ensino 
superior brasileiro, um resultado direto das cotas raciais nas universidades. Por isso, 
o debate sobre a história, as culturas africanas e afro-brasileiras e suas 
consequências socioeconômicos deve estar presente nas ações de todas as esferas 
de poder e níveis de ensino do país. Como mencionamos na seção destinada ao PAB, 
a Escola do Legislativo promove formação sobre a diversidade étnico-racial do Brasil. 
Assim como propõem as autoras: 

[...] dar visibilidade às leituras literárias destinadas aos públicos infantil e 
jovem e que enfatizem o tema étnico-racial, ou ainda, títulos que incluam a 
real participação de personagens negras, costumes afro-brasileiros e 
informações culturais produtoras de identificação entre o leitor e a narrativa, 
contribuindo, assim, com as mudanças atuais na história da educação 
brasileira (DEBUS; VASQUES, 2009, p. 135). 

Além da questão da visibilidade a partir da literatura, precisamos pensar na condição 
do gênero feminino com o recorte racial em território nacional. As várias formas de 
violência: racial, psicológica, física, obstétrica, econômica e política. As reflexões 
acadêmicas sobre a situação da mulher negra ocorrem desde a década de 1970, mas 
somente em 1989, Kimberlé Crenshaw, aglutina as três relações de opressão: raça, 
gênero e classe para dar origem ao termo interseccionalidade. Conceito que evidencia 
o sofrimento ocasionado por uma associação de sistemas de subordinação e 
discriminações, justamente a realidade da mulher negra na sociedade brasileira. Além 
disso, está a solidão da mulher negra (GONZALEZ, 1948, p. 36) que impõe a 
necessidade de trabalhar para garantir o sustento das suas famílias. Tendo em vista 
os preconceitos, a solidão e demais obstáculos ressaltados pelas autoras é preciso 
estimular a leitura crítica das meninas para que elas se reconheçam enquanto futuras 
mulheres conscientes dessa chaga que é o racismo. 

A linguagem literária e a sua capacidade humanizadora podem contribuir para 
a vivência, mesmo que ficcionalizada, de experiências que tragam à cena um 
fabulário positivo em relação aos africanos aqui escravizados e, por 

 
13 Informações sobre a desigualdade racial no Brasil: disponíveis em: 
https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/20/consciencia-negra-numeros-brasil/. 
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consequência, aos seus descendentes. Numa sociedade étnico plural como 
a brasileira, faz-se necessário, todos os dias, lembrar quem fomos para não 
esquecermos o que somos (DEBUS, 2012, p. 154). 

Na relação socioeconômica, a vulnerabilidade da mulher negra é constatada à medida 
que: homens brancos têm rendimentos maiores que mulheres brancas, mulheres 
brancas ganham mais que homens negros e homens negros são melhores 
remunerados que mulheres negras. Neste sentido, a condição de raça sobrepõe à 
condição de gênero14. A mulher negra é vítima das violências que descrevemos 
acima, entretanto, é agente transformadora de sua própria existência. Por isso, 
tornam-se fundamentais as iniciativas de políticas públicas que destaquem o 
protagonismo e a representatividade de mulheres e homens negros para a formação 
emancipatória, autônoma e inclusiva de crianças e jovens: 

Lembrar que muitas das relações racistas que reverberam na sociedade 
contemporânea têm sua origem no tratamento dado aos povos que aqui 
foram escravizados e, por consequência, na vida de seus descendentes. 
Embora necessária a abordagem, sempre é duro lidar com tema que 
apresenta as atrocidades que os homens são capazes de realizar sobre 
outros homens, e a maior delas é aquela que lhes restringe a liberdade 
(DEBUS, 2012, p. 154).  

A lei nº 9.394/1996 que descreve as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 
realiza a regulação do ensino no Brasil. A legislação amplia o entendimento da 
educação como um processo que extrapola a escola formal envolvendo família, 
relações sociais, trabalho, cultura e comunicação. A LDB aborda questões gerais, 
portanto cabe ser complementada pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 
em todos os níveis de ensino. Um dos complementos da LDB é a lei 10.639/2003, que 
garante o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana. Legislações que 
serviram de fundamentação para a criação do Programa Antonieta de Barros e 
trouxeram consequências para a educação brasileira. A III Conferência Mundial de 
Combate ao Racismo (2001) e o relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 
sobre Educação para o século XXI (DELORS, 1996) foram as inspirações para a 
criação do Programa Antonieta de Barros. Justamente ao unir memória, educação e 
política o PAB mostra a relevância do jovem conhecer sua história através do ensino 
de cultura africana, afro-brasileira e seus desdobramentos nas relações étnico-raciais.  

O papel docente é fundamental para alicerçar a educação das relações 
étnico-raciais de modo que os(as) estudantes sejam capazes de 
compreender que não vivemos em uma sociedade monocultural, ao contrário, 
somos partícipes de uma sociedade multicultural, com direitos e deveres 
(CUNHA; DEBUS; PASSOS, 2020, p. 7). 

 
14 Informações sobre as desigualdades de gênero e raça em 20 anos, disponíveis em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29526:-estudo-mostra-
desigualdades-de-genero-e-raca-no-brasil-em-20-anos&catid=10:disoc&directory=1 



 

 

Revista África e Africanidades, Ano XIV - nº 41, Fev. de 2022 – ISSN: 1983-2354 
http://www.africaeafricanidades.com.br 

http://www.africaeafricanidades.com.br 

 
112 

De acordo com Vera Candau o multiculturalismo não nasceu nas universidades. É um 
conjunto de lutas dos grupos discriminados e excluídos de uma cidadania plena. A 
produção do multiculturalismo está nos movimentos sociais relacionados às questões 
étnicas e, de modo mais significativo, aqueles das identidades negras. As 
características que fundamentam a multiculturalidade são os atravessamentos do 
acadêmico e do social, na produção de conhecimentos, na militância e nas políticas 
públicas (CANDAU, 2008, p. 49). 

O debate conceitual advindo dos movimentos é fundamental, mas precisamos 
prosseguir e denunciar a discriminação para que ela não seja naturalizada. Neste 
sentido, uma das políticas educacionais em busca da igualdade racial é a distribuição 
de livros didáticos e de literatura infanto-juvenil específicos. Tema abordado por Silva, 
Teixeira e Pacifico (2013, p.119), os autores analisam os livros ofertados por 
programas de compra, produção e distribuição de volumes, a partir da perspectiva 
das relações étnico-raciais, em especial, as relações entre negros(as) e brancos(as) 
no Brasil. Eles destacam que as investigações sobre o racismo nos livros didáticos 
ocorrem há muitas décadas tornando evidente a ligação das ações do movimento 
negro tanto em relação às pesquisas quanto às políticas públicas. 

Assim, em 1996, foi elaborado o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH I) 
que teve como propósito estimular a produção de livros didáticos que tratassem da 
história e das lutas do povo negro no Brasil com a finalidade de romper com 
estereótipos e preconceitos. Em 2002, o PNDH II foi ampliado com dois parágrafos 
sobre a revisão dos livros didáticos para combater a desigualdade racial ao registrar 
a história dos afro-brasileiros na realidade nacional.  De acordo com a pesquisa de 
2013, apesar das conquistas como esse programa ainda há racismo nos livros 
didáticos.  

Exatamente sobre a mesma questão do racismo na literatura, houve um grande 
debate nacional sobre a obra de Monteiro Lobato e um desenho do cartunista Ziraldo 
que pretendia apaziguar a situação apontada como discriminação racial. Sobre este 
tema a autora Heloísa Pires Lima15 produziu um artigo criticando posicionamento do 
cartunista que destacamos: 

A existência negra expressa na literatura pouco abasteceu bibliotecas, 
videotecas, acervos de brinquedos. O racismo editorial produziu uma história 
de violência. O personagem, mas também o autor negro, são heróis da 
mesma jornada contra o preconceito. A desigualdade das cenas ficcionais 
dentro das obras é a mesma fora delas. Temos a chance de percebê-la. O 
racismo, enfim, é um desafio para todas as sociedades e todas as esferas. O 
acervo de obras singelas é a extensão de obras acadêmicas. A prevalência 
de fórmulas racistas em material aparentemente ingênuo também significa a 

 
15 Informações disponíveis em: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/o-
desenho-do-racismo-a-brasileira/ 
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falta de analistas formados para a temática. A tecnologia, consenso para 
aperfeiçoar o desenvolvimento do país, deveria tornar mais apto o saber 
acerca do racismo. Assunto de impacto, as diretrizes da tecnologia das 
relações raciais ocupam qual o espaço no gerenciamento da ciência 
produzida no país? Cadê o bloco do anti-racismo no investimento e na 
inovação tecnológica voltada para circunscrever as dinâmicas raciais? Ou a 
gestão de financiamento da pesquisa em centros universitários atenta para a 
diversidade e equanimidade dos pesquisadores? Estas, entre outras, são 
histórias a serem impressas no desenho de Brasil (LIMA, 2011). 

A crítica de Heloisa Lima completa dez anos, entretanto ainda percebemos a 
necessidade de pautarmos o debate e a reflexão sobre o combate ao racismo. Fingir 
que o racismo não existe não vai diminuir ou curar a nossa ‘chaga’, como nomeou a 
professora Eliane Debus, apenas estaremos fugindo desse enfretamento 
fundamental.  

Podemos realizar uma leitura contextual do racismo como uma cicatriz do passado 
que deve ficar para trás. Entretanto, essa cicatriz não pode ser esquecida, uma vez 
que o racismo é também um resquício da escravidão. Não podemos abrir a 
possibilidade para retrocessos. 

A intolerância, o racismo e a xenofobia devem ser lembrados para que jamais se 
repitam e não sejam normalizados. Jeanne Marie Gagnebin (2009) aponta a 
relevância de elaborar o passado com a finalidade de preparação para a análise da 
situação presente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final deste trabalho, constatamos que o estudo da memória é essencial na 
construção da identidade cultural e racial. Neste sentido, evidenciamos a trajetória de 
Antonieta de Barros na educação, na comunicação e na política. A primeira deputada 
negra brasileira foi atuante nos movimentos sociais e a única a ocupar esta posição 
em Santa Catarina. Antonieta pode ser uma fonte de inspiração para a ampliação das 
perspectivas e conexão com a cultura afro-brasileira. 

Pensando no legado deixado pela parlamentar, apresentamos o Programa Antonieta 
de Barros (PAB), fundamentado a partir da legislação educacional brasileira, da 
legislação internacional sobre direitos humanos relacionados à educação e ao 
combate ao racismo e xenofobia e ainda, da pedagogia freiriana. O programa é uma 
política de ação afirmativa que é pioneira no legislativo brasileiro, destinada aos 
jovens em situação de vulnerabilidade social, que são em maioria os adolescentes 
negros. A motivação para formular o programa foi baseada na tríade multidisciplinar: 
educação, trabalho e política, temas fundamentais para a cidadania.  

Assim, na medida em que trazemos Antonieta como protagonista da história 
catarinense, inserida nos grupos sociais, temos a possibilidade de mostrar aos jovens 
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que mulheres e homens negros representam e pertencem à sociedade brasileira, 
portanto devem participar da identidade cultural da nação. Desse modo, propomos 
um despertar a partir da educação autônoma, reflexiva e antirracista para que os 
jovens percebam as consequências sociais, culturais, econômicas e políticas da falta 
de representatividade da população afrodescendente nas esferas de poder.  

Por fim, tendo em vista as desigualdades e as discriminações que acometem a 
população negra, acreditamos que é urgente a implementação de políticas de ações 
afirmativas como o Programa Antonieta de Barros no executivo, no judiciário e no 
legislativo, em todos os níveis de governo. Assim como a criação de mais políticas 
públicas visando à transformação social e o combate ao racismo.  
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RESUMO: O presente artigo de opinião analisa o posicionamento da modelo Queniana 
Muddah Monroe quanto ao assassinato do jovem negro, George Floyd, nos Estados Unidos 
da América. A escolha da análise do posicionamento da modelo justifica-se, pois pela atuação 
de Muddah Monroe na rede social Instagram, pela capacidade de influenciar e os seguidores, 
tanto de maneira positiva ou negativa. O escrito está subdividido em três partes. Para melhor 
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a descrição do posicionamento de Muddah Monroe e posteriormente abordo sobre o contexto 
africano e a intervenção da modelo. 
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INTRODUÇÃO 

Durante um tempo decidi abster-me de discussões raciais de formas a evitar 
posicionamentos banais de pessoas elitistas que nada mais fazem do que reproduzir 
discursos. No entanto, este distanciamento dos debates ajudou-me sobremaneira ao 
ponto de preservar a minha saúde mental enquanto pessoa negra. 

Ultimamente, notam-se vários posicionamentos em relação às constantes ondas de 
protestos contra o racismo nos Estado Unidos da América, o que revela um despertar 
por parte dos que estavam em silêncio. Porém, é importante ressaltar que não há 
nada de novo nessas manifestações, pois elas apenas estão a reacender a luta contra 
o racismo que sempre esteve presente no seio da comunidade Americana. A 
população negra luta a mais de 500 anos para sobreviver contrapondo-se ao sistema 
racial, e, entre as resistências feitas no passado e as atuais há apenas o fator 
“filmagem” que é frequente nos dias de hoje - o que gera impacto e comoção da 
sociedade. 

O recente assassinato de George Floyd motivou personalidades negras a 
manifestarem-se através das redes sociais, repudiando o ato hediondo do policial 
branco. Porém, nota-se uma determinada confusão conceitual e conjuntural por parte 
de determinadas figuras publica, particularmente no que tange a discussão da 
problemática que vivenciamos no contexto atual - o racismo. 

Para melhor descortinar, o continente berço da Humanidade passou por um processo 
profundo de desumanização na qual milhões de pessoas foram sequestradas, 
levadas à força para outros polos do mundo e submetidos ao trabalho forçado que os 
levava a trabalhar sem salários até a morte.  Atualmente, devido à influência colonial 
europeia que abrange todos os aspectos da vida da população negra no continente 
africano assim como na diáspora os negros precisam lidar cotidianamente com 
problemas culturais que perpassam pela beleza, raça e aceitação. 
Apesar da luta racial ser uma problemática que atinge negros (as) em qualquer parte 
do globo é importante levarmos em conta as estruturas da sociedade em que a 
população negra está inserida para não cometermos equívocos, anacronismos, bem 
como confundir as pautas de cada contexto. Verdade seja dita, independentemente 
do contexto onde a pessoa negra esteja inserida existe um fator único que nos uni, a 
saber: o racismo que mata, desqualifica e restringe direitos da população negra. 
No dia dois de junho de dois mil e vinte, a modelo Queniana Huddah Monroe fez a 
seguinte intervenção no seu perfil do Instagram: “nunca irei protestar por um homem 
negro, pois são racistas com as mulheres negras e tratam as mulheres brancas 
melhor que as suas irmãs”.   Entretanto, a modelo reprova qualquer violência ou atos 
racistas em que os negros são vítimas e explica as suas razões, de acordo com a 
modelo: 

“enquanto o racismo não for abordado sob todas as suas formas, incluindo a 
discriminação de que as mulheres negras são vítimas nas mãos dos homens 
negros, não protestará em nome dos homens negros”. Continua “um país 
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onde um homem negro não pode prosperar sem parecer suspeito não é um 
país onde eu possa viver. Os EUA é um país útil para mim, já lá fui muitas 
vezes, mas nunca me senti segura. Este lugar é assustador, eles vendem-te 
um sonho. Os homens negros levam as mulheres negras a clarear a pele 
porque tendem a idolatrar as mulheres com pele mais clara e tratam-nas 
melhor. Imagine isso! Racista contra a sua própria raça! Egoísmo de primeira 
ordem.” Platina Line, Luanda, 06 de jun. de 2020. Disponível 
em:< https://platinaline.com/>. Acesso em 07 jun. 2020. 

Embora a morte de um homem negro seja o limiar das várias manifestações ao redor 
do país e do mundo é imperativo entendermos que a problemática racial que 
despoletou nos Estados Unidos da América não é apenas sobre o homem negro. 
Trata-se de uma luta conjunta contra a discriminação racial que afeta homens negros, 
mulheres negras e crianças negras, sem fazer distinção dos problemas que existem 
dentro da comunidade negra, uma vez que o sistema Americano através das suas 
estruturas estatais há séculos que mata e condiciona a população negra daquele país 
a miséria, aos piores empregos, a falta de habitações condignas, a saúde precária, 
ao encarceramento em massa e ao genocídio. 

A justificativa da modelo alicerçada na visão de que homens negros têm preferência 
às mulheres brancas é um argumento frágil, pois não se deve generalizar como se 
esta pratica fosse característico de todos os homens negros. Por outro lado, 
reconheço que a busca de parceiros (as) branco(as) não é intrínseco apenas aos 
homens negros, mas também do lado das mulheres negras, pois são vários os casos 
de mulheres negras que preferem ter relacionamentos com homens brancos ou com 
pessoas que têm tonalidade de pele mais clara. 

A preferência em parceiros (as) brancos (as) na comunidade negra não se trata de 
racismo. Todavia, é preciso reafirmar que o negro não é racista, pois este desenvolve 
complexo de superioridade em relação ao seu semelhante devido aos resquícios da 
colonização, geralmente um negro procura no seu similar traços do colono que ele 
tem e que o outro não tenha (cor da pele, nariz, cabelo, lábios) e quando o outro não 
tem essas linhas este se sente superior ao ponto de colocar o outro membro da sua 
etnia em posição de subalternização. 

É preciso inferir também que as relações inter-raciais na comunidade negra ocorrem 
dentro da perspectiva do colorismo como consequência da colonização. Essa prática 
está presente tanto no contexto das comunidades afro-americana quanto no contexto 
dos países africanos onde a maior parte da população é negra. 

Grosso modo, colorismo é uma forma de preconceito entre pessoas da mesma raça, 
que são tratadas de forma diferente com base na tonalidade da sua pele, isto é, 
quanto mais clara for a pele da pessoa negra, menos preconceito ela sofrerá, pois se 
entende que está mais próxima do Branco.  Desta feita, o colorismo dificulta e até 
mesmo impede completamente o acesso de pessoas de pele escura a certos lugares 
da sociedade, o que consequentemente dana ou impede o acesso delas à serviços 
que lhes são de direito, enquanto cidadãos. Aline. Djokic. O clareamento da pele 
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negra: a devastação do auto ódio. Politize, Minas Gerais, 06 de jun. de 2020. 
Disponível em: <https://www.politize.com.br/quem-somos/>. Acesso em 06 jun. 2020. 

Importa salientar que a população negra é fruto do mesmo processo de colonização 
e como tal negros (as) desenvolvem psicoses e neuroses que estão intimamente 
ligadas ao complexo de superioridade e inferioridade causadas pela Branquitude, ou 
seja, não é apenas o homem negro que deseja a mulher branca a mulher negra 
também deseja o homem branco. 

Mayotte ama um branco do qual aceita tudo. Ele é o seu senhor. Dele ela 
não reclama nada, não exige nada, senão um pouco de brancura na vida. E 
quando, perguntando-se se ele é bonito ou feio, responde: “Tudo o que sei é 
que tinha olhos azuis, que tinha os cabelos louros, a pele clara e que eu o 
amava” — é fácil perceber que se colocarmos os termos nos seus devidos 
lugares, podemos obter mais ou menos o seguinte: “Eu o amava porque ele 
tinha os olhos azuis, os cabelos louros e a pele clara”. E nós, que somos das 
Antilhas, sabemos suficientemente, é o que por lá se repete, que o preto tem 
medo dos olhos azuis. Quando dizíamos, na nossa introdução, que a 
inferioridade foi historicamente sentida como uma inferioridade econômica, 
não nos enganávamos.(FANON,1952, p. 54) 

De acordo com Frantz Fanon, podemos entender como se apresentam na realidade 
as relações de uma mulher negra com um homem branco. Cabe-nos compreender 
que no universo da mulher negra, antes de tudo temos a negra e a mulata, 
reconhecendo poderemos fazer uma distinção que envolve o colorismo dentro do 
nosso grupo. Entretanto, a primeira só tem uma perspectiva e uma preocupação: 
embranquecer. A segunda não somente quer embranquecer, mas evitar a regressão. 
Por este fato algumas mulheres negras procuram branquear as suas relações se 
envolvendo com homens brancos ou com aqueles que mesmo sendo negros tenham 
a tonalidade de pele mais clara no sentido de salvar a família, pois ao longo dos anos 
houve a narrativa de que ser branco é a melhor coisa e por isso atualmente muitas 
mulheres reproduzem essa pratica ainda que de forma inconsciente. 

Diante do exposto anteriormente, a posição da modelo queniana nada mais é do que 
uma manifestação existente em algumas mulheres negras: exacerbação afetiva, raiva 
e incapacidade de qualquer relacionamento que a confina em um isolamento 
intolerável impulsionado pela imposição de beleza pela Branquitude na qual os 
homens negros também são vítimas. Por isso, discordo das afirmações e acusações 
generalistas feitas pela modelo. Não nego a existência de homens negros que 
prefiram mulheres brancas em detrimento das mulheres negras, ressaltando que tanto 
homens negros como as mulheres negras são fruto do mesmo processo colonial, e 
isso aprofunda o complexo de superioridade e inferioridade. 

O posicionamento da modelo aponta em certa medida para uma visão acusatória e 
isso é um problema, pois tais posicionamentos são frequentes e nos impossibilitam 
perceber o que de fato está na base dessas preferências. Não podemos mais ignorar 
as várias neuroses e psicoses que os negros (as) desenvolveram devido ao processo 
de colonização na qual para os/as negros envolver-se com mulheres brancas é uma 
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forma de ascender e ser aceite socialmente. A preocupação é atrair a atenção do 
branco, há um desejo de ser poderoso como o branco, isto é, a parte do ser e do ter 
que entra na formação de um ego. Como mencionamos anteriormente, é pelo seu 
interior que o negro vai tentar alcançar o santuário branco. Para eles no seu 
subconsciente ser branco é como ser rico, como ser bonito, como ser inteligente. 
(FANON,2008) 

A ideia defendida pela modelo Queniana ultrapassa o aspecto do relacionamento de 
homens negros com mulheres brancas. O que há nessa discussão é uma 
problemática que transcende tal perspectiva e passa pela descolonização mental do 
homem negro e da mulher negra no sentido de erradicar a vontade e o desejo de ser 
branco, a necessidade de branquear a raça, precisa ser desenraizada do interior da 
nossa população. 

Entretanto, como vimos anteriormente a preferência dos homens negros em relação 
às mulheres brancas é histórica e motivada pelo desejo de vingança e pelo desejo de 
tornar-se ser humano, pois durante séculos fomos desumanizados e desprovidos da 
capacidade de amar, assim como as mulheres negras. No entanto, é a isso que se 
remetem os vários arquétipos e desejos sexuais de vingança em relação às mulheres 
brancas e a necessidade de ascensão social. 

Da parte mais negra de minha alma, através da zona de meias-tintas, me 
vem este desejo repentino de ser branco. Não quero ser reconhecido como 
negro, e sim como branco.  Ora — e nisto há um reconhecimento que Hegel 
não descreveu — quem pode proporcioná-lo, senão a branca? Amando-me 
ela me prova que sou digno de um amor branco. Sou amado como um 
branco. Sou um branco. Seu amor abre-me o ilustre corredor que conduz à 
plenitude. Esposo a cultura branca, a beleza branca, a brancura branca. 
Nestes seios brancos que minhas mãos onipresentes acariciam, é da 
civilização branca, da dignidade branca que me aproprio. (IDEM, 2008) 

De modo geral, o autor mostra um conflito explícito ou latente, o que denota uma 
identificação com o mundo negro até nos dias de hoje. No entanto, a população negra 
através da colonização passou a desenvolver de um modo geral complexos de 
inferioridade porque foram ensinados que o belo e o agradável é ser branco. Portanto, 
essa narrativa se reflete nas escolhas afetivas da população negra pelo parceiro (a) 
branco (a). No entanto, a discussão da problemática do colorismo em África não é 
recente, pois são várias as celebridades negras africanas que optaram em branquear 
a cor da pele. A cantora Nigeriana Dencia desenvolveu um creme clareador de 
manchas escuras Whiteniciouse durante uma entrevista para um canal televisivo 
britânico, em defesa do produto desenvolvido por ela argumentou que “Branco 
significa puro" 
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Figura 1: Antes e depois da figura pública Nigeriana Dencia. Quando mais nova (à 
esquerda) a pele era negra. 

 
Fonte:  https://www.geledes.org.br/o-clareamento-da-pele-negra-devastacao-auto-odio/ 

 
Outra celebridade feminina que clareou a cor da pele foi a artista queniana Vera 
Sidika. De acordo com o jornal El País (2014) Vera Sidika, a modelo queniana que 
até a pouco encarnava o ideal nacional de beleza, falou na televisão sobre o processo 
de branqueamento de pele ao qual se submeteu dias antes em Londres. Explicou de 
forma arrogante e sarcástica que a fez famosa no Quênia e nos países vizinhos. A 
celebridade ainda completa: "Fico surpresa com a hipocrisia com a qual os homens 
fingem que gostam das mulheres negras quando na verdade sempre vão atrás das 
brancas". Artista conclui dizendo: “Nunca criticaram a Rihanna e a Nick Minaj (quando 
clarearam a pele), e a mim sim?” disse a modelo.  
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Figura 2: Artista Queniana Vera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/07/celebridade-queniana-clareia-pele-para-ganhar-
mais-dinheiro.html 

Só para termos uma ideia da gravidade da situação, a problemática do 
branqueamento da pele no contexto africano é tão severa que de acordo com o site 
GELEDÉS (2014)  

“Cremes de embranquecimento” são hoje um problema muito sério em 
diversos países africanos e das Américas. Estima-se que mais de 60% das 
senegalesas usem produtos para clarear a pele, no Togo os números 
chegam a 58%, no Mali 25 % e na Jamaica mais de 40%. Em todos esses 
países, o problema também afeta os homens, ainda que esse número seja 
pequeno. O creme clareador é aplicado como qualquer outro para o cuidado 
da pele e é aplicado em todo o corpo. Em alguns países africanos, porém, é 
comum encontrar mulheres que clareiam somente o rosto e as mãos por não 
poderem comprar o produto para o corpo todo”. 

Como podemos observar, o colorismo está muito longe de ser apenas uma questão 
de negação da mulher negra por parte do homem negro tal como a modelo Quêniana 
aponta, a tese é que a nossa população é mentalmente colonizada e ainda 
respondem ao arquétipo de beleza eurocêntrico. Consciente e inconscientemente a 
maior parte da população negra quer ter um tom de pele que chega mais perto do tom 
de pele da população branca. 

Quantos negros em Angola ficam felizes quando um amigo ou amiga os elogia 
dizendo: “estas a ficar mais claro” mais se esse amigo ou amiga falar: “estás a ficar 
escuro”, aí surge o descontentamento e uma preocupação no sentido de recorrer a 
prática de utilização de produtos para ficar mais claros chegando ao ponto de certas 
pessoas fugirem o sol, mesmo que este seja menos picante, tudo para não se 
‘queimar”. Portanto, é uma hipocrisia querer banalizar a luta do racismo coletivo por 
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uma pratica de colorismo que existe dentro das comunidades negras que atinge tanto 
as mulheres como os homens. 

São várias as celebridades femininas africanas que durante o século XXI tem se 
submetido a clareamento da pele. Longe das alegações da modelo Queniana, as 
transformações dessas mulheres não encontram apenas respaldo na negação do 
homem negro sobre a mulher negra, essa negação do homem está intimamente 
atrelada a colonização que fomos submetidos durante séculos gerando 
consequências como a autonegação e a automutilação através de processos de 
embranquecimento da pele. 

O embranquecimento da pele por parte das mulheres negras também encontra 
resquícios no sistema capitalista em que estamos inseridos, uma vez que muita 
dessas mulheres são artistas e não se encaixam no padrão ocidental de beleza 
estabelecido, logo elas recorrem a esses procedimentos para se tornarem 
comercialmente mais "atrativas" e assim atingirem outros patamares na sociedade e 
nas suas carreiras. 

É necessário salientar que mulheres negras fazem esses procedimentos por livre e 
espontânea vontade e por alienação cultural. No entanto, não é satisfatório continuar 
a responsabilizar os homens negros quando na verdade seria imprescindível que as 
próprias mulheres negras se reeducassem no sentido de, aceitarem os traços 
fenótipos como um ato de emancipação contrapondo-se ao padrão de beleza 
estabelecido. 

     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Com base no exposto podemos concluir que o fato das mulheres negras clarearem a 
pele não é um problema que os homens negros causarão as mulheres negras, os 
homens negros também são vítimas de um processo que os obriga psicologicamente 
a seguir esse padrão, por isso é necessário desconstruirmos a visão existente e 
construirmos pontes positivas para quebrar o padrão de beleza estabelecido na qual 
o lindo e o belo é o branco. Feita discussão, que caminhos tomar para a superação 
deste problema? Para dar resposta a esse problema, Fanon pondera que o mito 
sexual – a procura da carne branca – veiculado por consciências alienadas, não pode 
mais atrapalhar uma compreensão ativa. 

Neste sentido, a partir do momento em que o preto/a aceita a clivagem imposta pelo 
europeu, não tem mais sossego, e, “desde então, não é compreensível que tente 
elevar-se até o branco? Elevar-se na gama de cores às quais o branco confere uma 
espécie de hierarquia?” Ainda de acordo com o autor outra solução é possível. Ela 
implica uma reestruturação do mundo que a meu ver enquanto homem negro, começa 
com esses protestos que estão acontecendo, a luta unificada da comunidade negra 
em África e na diáspora contra o racismo.  
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