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Lá vem o canto, o berro de fera 

Lá vem a voz de qualquer primavera 

Lá vem a unha rasgando a garganta 

A fome, a fúria, o sangue que já se levanta 

 

De onde vem essa coisa tão minha 

Que me aquece e me faz carinho? 

De onde vem essa coisa tão crua 

Que me acorda e me põe no meio da rua? 

 

(Raça, de Fernando Brant e Milton Nascimento) 
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O LIVRO E O AXÉ, O ERÊ COM GANGA ZUMBA: REPRESENTAÇÕES AFRO-

BRASILEIRAS NA PRODUÇÃO EDITORIAL DIDÁTICA VOLTADA À LEI 10.639/2003 

E APROPRIAÇÃO DOS PROFESSORES 
 

 

Autora: Fernanda de Araújo Patrocinio. 

Orientadora: Profª Drª Rosane Rosa. 

Data e local de defesa:  28 de março de 2016. Prédio 67. 

 

 

A proposta desta pesquisa tem como tema as produções editoriais didáticas embasadas 

na lei 10.639/2003 que trabalhem o direito à afro-brasilidade e a apropriação dos professores, 

afim da promoção da Educação inclusiva baseada nos Direitos Humanos. A questão central 

proposta para problematizar o tema está definida na pergunta: quais são as representações do 

afro-brasileiro a partir das nomeações, adjetivações, ações atribuídas, tensões, conflitos e 

negociações apresentados nestas narrativas? A justificativa de sua execução é a questão de 

reconhecimento de cidadania afro-brasileira e a necessidade de políticas públicas para tal, 

perpassando por questões ainda latentes na sociedade como o racismo.  O objetivo geral deste 

estudo é promover o diálogo acerca de medidas democráticas e inclusivas relacionadas à 

Educação e à cultura afro-brasileira como parte também integrante da cultura brasileira, 

considerando para tal o nível simbólico das representações midiáticas editoriais. A 

metodologia é feita por base na pesquisa bibliográfica e no uso da narratologia para a análise 

das cartilhas selecionadas para o corpus. Além disso, é feito o uso de entrevistas fechadas 

para conhecermos as apropriações de professores de São Paulo e do Rio Grande do Sul acerca 

de produções editoriais didáticas voltadas à afro-brasilidade. 
 

 

 

Palavras-chave: Afro-brasilidade; lei 10.639/2003; Educação inclusiva; produção editorial 

didática; Direitos Humanos; identidade. 

 

 

 



ABSTRACT 

THE BOOK AND THE AXÉ, THE ERÊ WITH GANGA ZUMBA: AFRO-BRAZILIAN 

REPRESENTATIONS INSIDE SCHOOLBOOKS PUBLISHED AFTER THE LAW 

10.639/2003 AND THE TEACHER’S ADJUSTMENT 

 

Author: Fernanda de Araújo Patrocinio. 

Adviser: Profª Drª Rosane Rosa. 

 

 This research is about schoolbooks, the ones published after the law 10.639/2003 and 

that brings the Afro-Brazilian right as main theme, and the teacher’s adjustment, to promote 

the Education for all considering the Human Rights. The main idea of this study is around the 

question: what are the Afro-Brazilian representations from nominations, adjectives, actions, 

tensions, conflicts and negotiations that are present on the book’s narratives?  This study is 

relevant in recognition of the status of right of the Afro-Brazilians and the public politics 

need’s for that.  Therefore, considering this, one of the themes related here is the prejudice 

and the racism. The focus is on the dialogue about democratic and inclusive actions related to 

Education and the Afro-Brazilian culture as a part of the Brazilian culture, based on the 

symbolic level of the editorial and mediatic representations. The methodology is based on the 

bibliographic search and the uses of the narratology to analyses the selected products for the 

corpus. In addition to this, there are interviews with teachers to let us know more about their 

adjustment with the law 10.639/2003 and its schoolbooks. These teachers are from São Paulo 

and Rio Grande do Sul. 

 

 

Keywords: Afro-brazility; law 10.639/2003; Education for all; educational publishing; 

Human Rights; identity. 
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INTRODUÇÃO – A GINGA EM RODA NA TRIBO ESCOLAR E AS LUTAS DO 

COTIDIANO  

Políticas públicas inclusivas e o país do racismo institucionalizado. Embora 

controversos, tais conceitos nos ajudam a entender a complexa conjuntura formadora da 

sociedade brasileira. Nesta dissertação, trabalharemos com tais conceitos inseridos na 

Educação – mais do que isso, este trabalho é um convite à reflexão sobre a situação atual e a 

representação da cultura e do sujeito afro-brasileiro. 

É imprescindível, porém, citarmos exemplos culturais que evidenciam o contraste 

entre a busca de direitos e a opressão enraizada expressa em preconceitos, como o racismo, 

ainda cotidianos. Os exemplos de racismo e humilhações dentro de estádios de futebol, com 

torcedores atirando bananas, imitando macacos e verbalizando preconceitos e palavras 

odiosas; a sexualização da mulher, sobretudo, a afrodescendente, nos folhetins; a posição 

subalterna de afro-brasileiros na literatura e nos noticiários. Estes exemplos estão ligados aos 

anos de escravidão imposta e não indenizada em nosso país – mesmo após a Lei Áurea, de 

1888. A institucionalização do racismo é tão real que políticas públicas para a reparação de 

injustiças políticas, sociais, econômicas, culturais, educacionais e simbólicas fazem-se 

necessárias.  

Das políticas públicas relevantes a esta dissertação, destacam-se as relativas às cotas 

nas universidades e serviços públicos, o Estatuto da Igualdade Racial, a Secretaria de Políticas 

de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e a lei 10.639/2003. Todas elas trabalham com o 

reconhecimento de cada indivíduo e suas individualidades, por intermédio da legitimação de 

direitos. No caso das cotas e da lei 10.639/2003, nos baseamos no artigo 205 da Constituição 

brasileira que diz: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 

da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(BRASIL, 2015, p. 60). Como a Educação está intimamente ligada à cultura, fazemos uso 

também do artigo 216-A, que afirma: 

 

O Sistema Nacional da Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 

descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de 

políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da 

Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, 

social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais (EC nº71//2012) 

(BRASIL, 2015, p. 62). 
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 Dessa maneira, as reflexões acerca da representação da cultura afro-brasileira na 

sociedade brasileira atual é o ponto central para esta pesquisa. Considerando o contexto da 

globalização neoliberal, problematiza-se esta África fragmentada e que ajuda compor a 

identidade, a representação e a cultura brasileira. Esta dissertação reconhece a legitimação de 

políticas públicas inclusivas com relação à afro-brasilidade, mas questiona esta democracia 

que, apesar dos avanços sociais no último século, ainda precisa institucionalizar a necessidade 

e o direito do cidadão brasileiro em aprender sobre as raízes africanas que compõem nossa 

cultura. Retomando Milton Santos (2002) e Boaventura de Sousa Santos (2009), pensamos 

que esta necessidade revela ainda a ocorrência de um olhar do Norte com relação ao Sul, ou 

seja, uma epistemologia imperialista e colonialista, que utiliza o Norte como padrão político-

social-simbólico para interpretar o contexto brasileiro. Desse modo, a busca pelo 

reconhecimento da plena cidadania afro-brasileira vem como uma tentativa de superação de 

tal pensamento opressor. 

O título desta dissertação remete a esta busca pela cidadania intermediada pela 

Educação. O livro e o axé dizem respeito à relação do conhecimento formal pelo instrumento 

livro com a força sagrada que remete ao candomblé e à ancestralidade. Por isso, o erê, que 

quer dizer criança ou o espírito infantil, relaciona-se ao Ganga Zumba – metáfora para o 

professor, resgatando o nome do primeiro líder do Quilombo dos Palmares, o tio de Zumbi. 

As representações e apropriações que verificaremos neste trabalho são frutos justamente das 

respostas acerca de tais relações, intermediadas aqui por dois curtas-metragens e pelas 

respostas dos professores de Santa Maria/RS e Mogi das Cruzes/SP em entrevistas fechadas.  

Para tal proposta, selecionamos como objetos de pesquisa produtos editoriais didáticos 

produzidos após 2003. Tal recorte se dá em virtude da criação da lei 10.6391, sancionada em 9 

de janeiro de 2003. Esta lei “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e 

Cultura Afro-Brasileira’, e dá outras providências”. No artigo 26-A, a lei destaca: 

 

Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se 

obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da 

História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 

                                                           
1 A lei 11.645/2008 é complementar à lei 10.639/2003, trazendo, além da cultura afro e afro-brasileira, a cultura 

indígena. Em seu texto inicial afirma: “Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 

no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

Devido ao enfoque à cultura afro, sobretudo, afro-brasileira, este trabalho destaca a lei sancionada em 2003. 
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brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 

povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 

Literatura e História Brasileiras. 

 

Levando em conta o questionamento feito por Amina Mama no texto “Será ético 

estudar a África?”2, este recorte temático tenta aprofundar o estudo sobre os princípios 

africanos e o direito de aprender e viver a africanidade no Brasil. Pretende-se a compreensão e 

a problematização a partir de questionamentos sobre os conteúdos dos produtos editoriais – se  

são éticos à africanidade, livres de representações culturais preconceituosas, estigmatizadas e 

distorcidas.  A partir de tal ideia, parte-se da premissa de que ser afro-brasileiro (isto é, 

conhecer e vivenciar a cultura e a História afro e afro-brasileira) é um direito de todo cidadão 

brasileiro, independentemente do seu fenótipo.  

A lei 10.639/2003 é uma das bases investigativas para o desenvolvimento dessa 

dissertação. Esta lei é interpretada aqui como parte de ações que abrangem os Direitos 

Humanos – sendo exemplificado nesta dissertação por intermédio do acesso à Educação e o 

respeito à diversidade. Justifica-se aqui, então, a igualdade promovida entre sujeitos com tais 

iniciativas educativas e sociais, respeitando sempre as suas alteridades – afinal, são estas 

diferenças que tornam cada cidadão legítimo nesta troca intercultural. 

O levantamento de materiais vindos do Ministério da Educação e de outros órgãos 

oficiais, que contemplem a lei 10.639/2003, será apresentado no decorrer desta dissertação. 

As produções midiáticas escolhidas para a análise são a cartilha Relações étnico-raciais e de 

gênero3 (2007) e seus dois módulos: “Ética” e “Convivência democrática” – mais 

precisamente, os dois curtas-metragens que as compõem, sendo eles O xadrez das cores e 

Vista minha pele, respectivamente.   

Para a interpretação destes produtos midiáticos que compõem as cartilhas4, considera-

se como ferramenta a análise narratológica na representação da cultura afro-brasileira (ou 

seja, nomeações, adjetivações, ações atribuídas, conflitos, tensões e negociações), 

                                                           
2 MAMA, Amina. Será ético estudar a África? Considerações preliminares sobre pesquisa académica e 

liberdade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Orgs). Epistemologias do Sul. São 

Paulo: Cortez, 2010.  
3 A série Relações étnico-raciais e de gênero é composta por quatro módulos, que são divididos nas seguintes 

cartilhas: módulo 1 “Ética”; módulo 2 “Convivência democrática”; módulo 3 “Direitos Humanos”; e módulo 4 

“Inclusão social”. O resumo de cada uma das cartilhas e a imagem que publicita a série estão nos itens ANEXO 

1 e ANEXO 2 desta dissertação. 
4 Utilizaremos o termo cartilha para nos referir aos materiais de cada módulo. De acordo com o texto que 

introduz cada uma, as temáticas tratam de eixos e módulos que, em sua individualidade, reúnem um conjunto de 

materiais pedagógicos que contemplam as bases do Programa Ética e Cidadania. O programa, bem como as 

cartilhas, será explicado no capítulo 3.4 Os produtos midiáticos nas cartilhas do MEC sobre a lei 10.639/2003. 
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fundamentada nos 10 valores civilizatórios afro. Tais valores são: circularidade, religiosidade, 

corporeidade, musicalidade, cooperativismo/comunistarismo, ancestralidade, memória, 

ludicidade, energia vital (axé) e oralidade.            

Sobre a produção editorial didática selecionada, uma vez que intenda atender às 

demandas de uma Educação intercultural, a partir de sua identidade em seu eixo plural, 

considera-se a inserção do cenário e da conjuntura globalizada neoliberal atual. Sendo assim, 

dentro de uma sociedade transcultural, como é o caso do Brasil, a globalização desencadeou 

um intenso processo migratório de bens, informações e indivíduos. Problematiza-se, então, 

como são concebidas as políticas inclusivas adotadas para a Educação nas publicações 

selecionadas para o corpus deste trabalho. A partir de tais concepções, problematiza-se 

também qual é a representação simbólica e cultural dos indivíduos afro-brasileiros e sua 

cultura. 

Outro questionamento diz respeito às possíveis transformações que as políticas 

públicas afirmativas e inclusivas podem promover na sociedade. Quem é, afinal, o afro-

brasileiro representado nas publicações relacionadas à Educação e às relações inter-raciais; 

qual o seu lugar social e de fala? Quais são as nomeações, as adjetivações, as ações atribuídas, 

os conflitos, as tensões e as negociações que o definem nos dois produtos midiáticos presentes 

nos módulos “Ética” e “Convivência democrática” das cartilhas de Relações étnico-raciais e 

de gênero (2007)? Quais são as relações de poder intrínsecas? 

No que diz respeito à lei 10.639/2003, investigaremos qual é a produção editorial 

didática disponível para subsidiar sua aplicação por parte dos professores. Ou seja, quais são 

as iniciativas tomadas para atender às necessidades do professor perante o material editorial 

didático feito após a implementação da referida lei. Para tal, foram realizadas entrevistas 

fechadas idênticas aos professores de História, Literatura e Língua Portuguesa de escolas 

estaduais de Mogi das Cruzes/SP e de Santa Maria/RS. Além disso, os responsáveis pela 

Educação afro e inclusiva de cada uma das diretorias/coordenadorias de ensino dos Estados de 

São Paulo e Rio Grande do Sul também responderam ao referido questionário. 

Diante de tal panorama, o objetivo principal desta dissertação é investigar as 

representações dos indivíduos e da cultura afro-brasileira nas produções editoriais didáticas 

voltadas à aplicação da lei 10.639/2003. Mais especificamente, trazer a investigação aos 

curtas-metragens O xadrez das cores e Vista minha pele, respectivamente pertencentes aos 

módulos “Ética” e “Convivência democrática” das cartilhas de Relações étnico-raciais e de 

gênero (2007). 
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Além disso, nosso objetivo também é aprofundar teoricamente o estudo sobre as 

seguintes temáticas: identidade e cultura afro e afro-brasileira; produção editorial didática 

voltada à História e à cultura afro e afro-brasileira; Educação intercultural; e a representação 

da cultura e da História afro, bem como seus valores, a partir das deliberações da lei 

10.639/2003. Dessa maneira, então, objetivamos promover o diálogo acerca de medidas 

democráticas e inclusivas relacionadas à Educação e à cultura afro-brasileira – de modo a 

enfatizar esta como parte também integrante da cultura brasileira, considerando para tal o 

nível simbólico das representações midiáticas editoriais. 

Com relação aos objetivos específicos, estas são as ações propostas: 

(a) Mapear as produções editoriais didáticas voltadas a subsidiar a aplicação da lei 

10.639/2003. 

(b) Analisar como se dá as representações (nomeações, adjetivações, ações atribuídas 

aos indivíduos, conflitos, tensões e negociações) do sujeito afro-brasileiro e sua 

cultura na produção editorial em estudo. 

(c) Compreender como ocorre o processo de circulação e de apropriação das 

publicações em estudo nos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul – 

moldados à promoção das relações étnico-raciais no ambiente escolar. 

(d) Identificar os entre-lugares e as relações de conflito e de poder presentes nas 

narrativas nos dois módulos das cartilhas estudadas. 

 

Justifica-se a relevância da temática desta dissertação considerando-se contextos 

históricos da composição da população como a persistência da problemática do racismo na 

sociedade brasileira. Atualmente, 53% da população brasileira – cerca de 200,4 milhões 

cidadãos – se autodeclaram pretos ou pardos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílio (Pnad), de 2013.  

Vale considerar que, entre os séculos XVI e XIX, cerca de 4,4 milhões de africanos 

chegaram ao Brasil para serem escravizados5. Nestes cinco séculos, desenvolveu-se a cultura 

                                                           
5 “Os números não são precisos, mas estima-se que, entre o século XVI e meados do século XIX, mais de 11 

milhões de homens, mulheres e crianças africanos foram transportados para as Américas. Esse número não inclui 

os que não conseguiram sobreviver ao processo violento de captura na África e aos rigores da grande travessia 

atlântica. A maioria dos cativos, cerca de 4 milhões, desembarcou em portos do Brasil. Por isso nenhuma outra 

região americana esteve tão ligada ao continente africano por meio do tráfico como o Brasil. O dramático 

deslocamento forçado, por mais de três séculos, uniu para sempre o Brasil à África” (ALBUQUERQUE; 

FRAGA FILHO, 2006, p. 39). ALBUQUERQUE, Wlamyra R. de; FRAGA FILHO, Walter. Uma história do 

negro no Brasil. Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais; Brasília: Fundação Cultural Palmares, 2006. 

Disponível em: < 
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brasileira, que também traz em sua composição a cultura e a História dos povos africanos em 

sua raiz. Parte-se da ideia de uma África fragmentada que auxilia na composição mestiça 

brasileira. Assim, as políticas públicas inclusivas e afirmativas que integram o corpus deste 

trabalho devem-se a este contexto: vindos do tráfico negreiro e sendo submetidos à 

escravidão, estes africanos que aqui chegaram tiveram tal condição escrava abolida somente 

no final do século XIX com a Lei Áurea (Lei Imperial 3.353, de 1888).  

A necessidade de leis e políticas públicas, que permitam o empoderamento e o ensino 

da cultura e da História afro-brasileira como um direito a qualquer brasileiro, vem já desta 

época, de modo a nos fazer problematizar e refletir sobre a herança de desigualdade social, 

representativa, econômica e política, que perpetua até hoje. Assim, a discussão aqui proposta 

justifica-se por ir além da problematização do racismo institucionalizado: pretende-se 

desconstruir estereótipos e preconceitos (frutos de um discurso ainda colonialista), além de 

compreender e evidenciar a importância do protagonismo de indivíduos afro-brasileiros na 

sociedade brasileira contemporânea. 

Na dimensão de cunho científico, tal dissertação justifica-se a partir de um objetivo 

(microuniverso) – o debate acerca de políticas públicas inclusivas e afirmativas, além da 

presença, obrigatória desde 2003, da cultura afro-brasileira nas escolas – de modo a encontrar-

se em um universo maior (macro): a sociedade.  

Na dimensão social, é inevitável associar a Educação às políticas inclusivas, sobretudo 

à temática afro-brasileira. Das políticas públicas relevantes a esta dissertação, destacam-se as 

políticas de cotas nas universidades e nos serviços públicos, o Estatuto da Igualdade Racial, a 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e a lei 10.639/2003. Todas 

estas políticas públicas e suas demandas justificam a relevância para a contribuição da 

pesquisa voltada ao reconhecimento de direitos de cidadãos brasileiros, muitas vezes, 

marginalizados e a reflexão crítica acerca de seus resultados e processos.  

Outra questão social que justifica este trabalho é a discussão do racismo ainda tão 

latente na sociedade brasileira, apesar de ser reconhecido por lei como uma prática criminosa 

(lei 7.716/1989). Assim, será considerado para este estudo que o racismo persiste e de forma 

institucionalizada.  Será também considerada a já mencionada lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 

1989, assinada pelo, então, presidente José Sarney. Segundo a citada lei, definem-se como 

crime os atos resultantes de preconceito de raça e cor, podendo o indivíduo que praticar o 

racismo ser condenado e ficar recluso de dois a cinco anos. Em seu Art. 20, a referida lei 

                                                                                                                                                                                     
http://www.ceao.ufba.br/livrosevideos/pdf/uma%20historia%20do%20negro%20no%20brasil.pdf >. Acesso em: 

20 out. 2014. 
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afirma que: aquele que "Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, 

cor, etnia, religião ou procedência nacional" pode levar pena de um a três anos de reclusão e 

multa.  

Apesar de constitucionalmente existir tal penalidade e proteção, o racismo é ainda um 

assunto velado no país – embora praticado, em muitos contextos, ele é negado. Não raro, 

noticia-se casos em que alunos são vítimas de racismo no próprio ambiente escolar e, diante 

de tal fato, a promoção do diálogo e do espaço para vozes não-hegemônicas faz-se necessário 

dentro da proposta desta dissertação. Assim, como indivíduos inseridos em contextos 

globalizados neoliberais, a reflexão acerca da interculturalidade e do real impacto político 

econômico de outras culturas e nações sobre os que um dia foram colonizados é necessária, a 

fim de entendermos o atual processo político-democrático que vivemos. Evidencia-se o papel 

do negro na sociedade pós-apartheid, teoricamente, e pós-escravidão, além da presença cada 

vez mais frequente e evidente da mestiçagem, sobretudo no Brasil e na América Latina.   

Como justificativa pessoal, a pesquisadora destaca que é filha de mãe branca e pai 

negro e, embora tenha uma vida típica da classe média, tendo estudado sempre em instituições 

privadas e com acesso à cultura e à informação, tem bastante empatia com a temática, 

principalmente no que tange os Direitos Humanos. A pesquisadora é filha, sobrinha e prima 

de professores da rede estadual de ensino, sendo assim, tem a temática “sala de aula” como 

assunto corriqueiro nos almoços e jantares da família, o que justifica a proximidade e o 

interesse pelo tema apresentado nesta dissertação. Durante a graduação realizou a iniciação 

científica e o trabalho de conclusão de curso tendo Direitos Humanos como pano de fundo. 

Após a conclusão do curso de Jornalismo, teve a oportunidade de morar e estudar em Toronto, 

no Canadá, cidade bastante caraterizada por sua mestiçagem e pelo respeito aos Direitos 

Humanos. 

Ainda com relação à justificativa, a interpretação do estado da arte nos permite afirmar 

que, das 37 produções encontradas, somente 30% fazem menção aprofundada aos produtos 

editoriais didáticos. Outro ponto que nos auxilia na legitimação desta dissertação é a 

frequência na formalização de documentos e pesquisas acadêmicas. A relação entre artigos, 

dissertações e teses é decrescente (tendo como embasamento a amostra feita para este 

trabalho). Assim, a construção acadêmica desta dissertação pretende contribuir na retomada 

do diálogo da temática dentro do campo da Comunicação, principalmente naquilo que diz 

respeito à Produção Editorial voltada à cidadania. 
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Embora a maioria das pesquisas sejam relacionadas às áreas de Comunicação e 

Educação, a presença de outras áreas enriquece o debate. Com esta dissertação, visa-se 

contribuir no campo da Comunicação Midiática, mais precisamente na relação entre a 

Produção Editorial para Educação, as identidades e as representações. 

 Quanto ao aporte teórico de nossa pesquisa, buscaremos a fundamentação em autores 

que estudam as temáticas: cultura afro-brasileira, Educação intercultural, Direitos Humanos, 

identidade e diferenças e políticas públicas. Será utilizado o conceito de afrocentricidade, de 

Molefi Kete Asante6, sobretudo a partir do Sankofa – um ideograma que “Ensina o 

conhecimento do passado como pedra fundamental da construção do futuro” 

(NASCIMENTO, 2009, p. 28). O pensamento afrocêntrico, quando pensado no contexto 

brasileiro, é reforçado a partir da matriz africana da diáspora.  

 Acerca da manifestação da herança africana na cultura brasileira, pensando nas 

relações étnico-raciais e na multi e na interculturalidade, buscaremos apoio nos trabalhos de 

Ângela Schaun (2002) e Muniz Sodré (1999). Schaun por seu trabalho acerca da 

Educomunicação em grupos afrodescendentes na Bahia. Sodré, por sua vez, nos auxilia com o 

conceito de multiculturalidade. Jessé Souza (2011) e Marcio Pochmann (2012) auxiliam na 

construção do panorama sobre quem é o negro atual por intermédio de dados de censo e suas 

análises. 

 Kabengele Munanga (2004) explica a importância das políticas de cota e nos auxilia 

na discussão acerca do racismo. Joel Rufino (1981), acerca do pensamento social nacional, 

faz a relação entre o racismo e o futebol. O conceito de racismo institucionalizando, indo além 

dos preconceitos direcionados apenas ao indivíduo é fundamental para o entendimento deste 

trabalho. No documento, No país do racismo institucionalizado – Dez anos de ações do GT 

Racismo no MPPE (2013), Fabiana Moraes afirma: 

 

O conceito [racismo institucionalizado] interpela as instituições a se repensarem diante 

de sua seletividade racial em relação a indivíduos e grupos, seletividade esta que opera 

de forma estrutural na contemporaneidade, demarcando de maneira inequívoca 

espaços e privilégios e solapando a plenitude do conceito de dignidade da população 

negra. (MORAES, 2013, p.11) 
 

É feito também uso dos conceitos de identidade e diferença, de Tomaz Tadeu Silva 

(2014), assim como as noções de cultura hegemônica e de subcultura de Stuart Hall (2010), 

autor o qual nos embasa nas discussões acerca de identidade em sociedades pós-coloniais. 

                                                           
6 ASANTE, Molefi Kete. Afrocentricity. Disponível em: < http://www.asante.net/articles/1/afrocentricity/>. 

Acesso em: 1º jul. 2015. 
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Hall (2013) também nos é caro para entendermos o conceito de diáspora. Homi K. Bhabha 

(2010) nos auxilia acerca da questão dos estereótipos e do entre-lugar dos sujeitos. Irving 

Goffman (1963) e o conceito de estigma nos embasam a entendermos o que é ser diferente 

socialmente, dando gancho aos conceitos de iguais e diferentes de Néstor García Canclini 

(2009).  Milton Santos (2012) nos auxilia a pensar criticamente acerca de uma nova proposta 

de globalização, menos perversa e excludente, e Boaventura de Sousa Santos (2007) na 

descolonização de mentes e a necessidade das ecologias dos saberes para entendermos os 

contextos do Sul a partir deles mesmos. No que diz respeito ao pensamento crítico da inclusão 

e da exclusão cultural, García-Canclini (2006) será resgatado assim como Alain Touraine 

(1998). Estes dois autores darão suporte para se pensar as tensões e as negociações de 

diferentes indivíduos vivendo em uma mesma sociedade. Jesús Martín-Barbero (2013), por 

sua vez, nos auxilia no entendimento dos conceitos de massa e de identidade, pensando nos 

contextos latino-americanos – a cultura como uma superação de assujeitamentos. Além disso, 

Martín-Barbero (2014) destaca a importância de políticas culturais e comunicativas ligadas à 

Educação, como a relação do livro com os meios, na qual nos é muito cara. Paulo Freire 

(2011) nos auxilia no entendimento da emancipação por intermédio do ato de ler e da 

Educação – a natureza política no ato educativo e o caráter educativo no ato político.  

Para o processo metodológico, resgatamos os nossos objetivos e problemas já citados 

e buscamos a interpretação acerca da representação afro-brasileira na produção editorial 

didática moldada na aplicação da lei 10.639/2003. Tal processo é embasado em escolhas 

teórico-metodológicas e está dividido em dois momentos: interpretações acerca das 

representações presentes nas cartilhas de Relações étnico-raciais e de gênero (2007) e a 

apropriação por parte de professores a partir de programas desenvolvidos pelas Secretarias 

Estaduais de Educação de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

Esta dissertação é embasada pela hermenêutica diatópica, de Boaventura de Sousa 

Santos (1997), na qual parte do princípio de incompletude que cada cultura carrega. Assim, 

fazemos a leitura da necessidade das relações étnico-raciais para o entendimento do indivíduo 

e da cultura afro-brasileira dentro do contexto da globalização neoliberal, na qual estamos 

inseridos, e das demandas com relação aos Direitos Humanos.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, em que no nível exploratório realizou o 

levantamento bibliográfico e documental, para, então, fazermos o recorte do corpus – os 

módulos “Ética” e “Convivência democrática” de Relações étnico-raciais e de gênero (2007).  

Para a interpretação de tais cartilhas, a narratologia (Motta, 2007; Maronna; Vilela, 2007) foi 
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utilizada como ferramenta de análise, pois nos auxilia na identificação e na compreensão de 

nomeações, adjetivações, ações atribuídas aos indivíduos, além de tensões, conflitos e 

negociações, considerando o enredo, a história e os sujeitos presentes nos curtas das cartilhas 

elencadas.  

Já para o entendimento dos contextos das políticas públicas e a apropriação dos 

professores nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, utilizamos a pesquisa 

exploratória. Dessa forma, foi aplicada uma entrevista fechada às Secretarias Estaduais 

paulista e gaúcha, mais especificamente, aos professores responsáveis pela Educação Afro e 

inclusiva de cada uma das diretorias/coordenadorias de ensino de cada um dos Estados 

mencionados. Além disso, foi escolhida uma cidade de cada Estado para que os professores 

de História, Artes e Língua Portuguesa pudessem responder ao questionário fechado. 

Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos. O primeiro, após a introdução, 

aborda questões de identidade, chamado A cultura afro-brasileira: o ubuntu, a circularidade 

e a africanidade. Nele refletiremos sobre o resgate histórico da África fragmentada presente 

no Brasil. Para tal destacamos características da herança cultural, que evidencia a raiz 

africana, bem como a relevância do negro para a formação da sociedade brasileira. Além 

disso, abordamos a presença do racismo institucionalizado na sociedade, bem como a luta 

pela inclusão e pelo reconhecimento de direitos por intermédio da cultura e de políticas 

públicas afirmativas.  

A segunda parte, por sua vez, aborda desde questões sobre identidade e diferença à 

produção editorial. Sob o título de A inserção da cultura afro-brasileira na produção 

editorial didática para uma Educação plural, destacamos a relevância das relações étnico-

raciais, por intermédio da interculturalidade, evidenciada pela mestiçagem. Trazendo a escola 

como lugar propício para o contato e o diálogo desta miscigenação, consideramos a relevância 

do livro, como mídia, e da escola, como locus dialógico e com papel social primordial para a 

garantia de direitos. Assim, a produção editorial didática voltada à inclusão e aos Direitos 

Humanos nos é cara, de modo a evidenciarmos as produções editoriais e os documentos 

formais do Ministério da Educação a serem aplicados em sala de aula ou destinados à 

formação dos professores. 

A terceira parte evidencia as experiências empíricas a partir de políticas públicas 

afirmativas e inclusivas em prol deste diálogo intercultural. Para tal, verificamos as 

representações afro-brasileiras nos módulos “Ética” e “Convivência democrática” da cartilha 

Relações étnico-raciais e de gênero (2007), por intermédio da composição de personagens, 
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enredo e histórias e suas nomeações, adjetivações, ações atribuídas, conflitos, tensões e 

negociações nos dois curtas-metragens analisados. Além disso, verificamos também como as 

políticas públicas inclusivas sobre a afro-brasilidade são apropriadas por docentes e gestores 

das redes públicas de ensino dos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Para tal, estes 

docentes participaram de uma entrevista fechada, aplicada, primeiramente, aos responsáveis 

pela Educação Afro e inclusiva das diretorias/coordenadorias de ensino. Logo depois, os 

professores de História, Artes e Língua Portuguesa de Mogi das Cruzes/SP e Santa Maria/RS 

foram convidados a participarem das entrevistas fechadas. Na última parte, em seguida, 

seguem as considerações finais com o resgate dos temas debatidos. 
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1. A CULTURA AFRO-BRASILEIRA: O UBUNTU, A CIRCULARIDADE E A 

AFRICANIDADE 

Neste capítulo será revisitada a formação histórica do Brasil, com destaque à 

contribuição afro para a construção da identidade brasileira. As representações serão 

resgatadas a partir de fatos históricos como a escravidão e a Lei Áurea (considerando a 

posição vulnerável dos negros), a inserção do negro nos centros urbanos e os dados oficiais de 

órgãos como o IBGE e o Ipea – para entendermos em que esfera sócio-econômico-cultural se 

insere o povo negro na atualidade. Além disso, a representação afro na cultura popular 

também será evidenciada, assim como as políticas afirmativas e inclusivas e o racismo 

institucionalizado. O termo ubuntu retoma justamente a noção de família, aqui metaforizada 

como a sociedade, e as relações entre sujeitos e instituições. A este movimento dependente 

chamaremos de circularidade. A africanidade retoma o resgate e o destaque da identidade afro 

da cultura brasileira, como uma de suas matrizes. Exemplos mediáticos acerca de futebol, 

cultura e política envolvendo o povo negro também serão resgatados, afim de facilitar a 

aproximação deste trabalho acadêmico com a realidade do leitor.  

Com relação às raízes africanas, será utilizado o conceito de afrocentricidade, de 

Molefi Kete Asante (2009), sobretudo a partir do Sankofa – um ideograma que “Ensina o 

conhecimento do passado como pedra fundamental da construção do futuro” 

(NASCIMENTO, 2009, p. 28). O pensamento afrocêntrico, quando pensado no contexto 

brasileiro, é reforçado a partir da matriz africana da diáspora. Tal trabalho traz as reflexões 

acerca da cultura africana no Brasil. Assim, serão considerados os 10 valores da africanidade: 

energia vital, corporeidade, oralidade, circularidade, religiosidade, cooperativismo, 

ancestralidade, memória, ludicidade e territorialidade.  

Será feita a contextualização histórica da negritude no Brasil, a partir da chegada dos 

negros ao país e seu papel na sociedade brasileira nos últimos 515 anos. Da escravidão, 

passando pela Lei Áurea, pela vida marginalizada do povo negro no Brasil, a luta pelo 

reconhecimento dos Direitos Humanos chegando até a necessidade de políticas inclusivas, 

sobretudo, na Educação.  

Acerca de como a cultura afro-brasileira está representada e o reconhecimento e as 

relações de indivíduos por intermédio da multi e da interculturalidade, serão retomados os 

trabalhos de Ângela Schaun (2002) e Muniz Sodré (1999), além de marcas culturais com forte 

contribuição afro-brasileira. Schaun será utilizada por seus trabalhos educomunicativos em 

grupos de jovens afrodescendentes na Bahia. Sodré contribuirá com o conceito de 
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multiculturalidade7 pensando a sociedade brasileira.  Aqui serão resgatados também 

manifestações culturais como a música (o rap e o hip-hop, o samba, o funk), a capoeira, as 

religiões africanas, a vestimenta e seus símbolos. Artistas como Emicida, Beyoncè, Nina 

Simone, além de intelectuais como Abdias do Nascimento, nos auxiliam na personificação de 

quem, ao seu tempo, introduz a pauta afrocêntrica ao debate público por intermédio de 

produções culturais e movimentos sociais. 

Serão retomados também os dados de órgãos oficiais acerca da situação atual do negro 

na sociedade brasileira. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) sobre a situação do negro serão levantados – 

a quantidade de brasileiros autodeclarados negros, os índices de analfabetismo, de 

escolaridade e de distribuição socioeconômica são alguns dos dados a serem resgatados. O 

Mapa da Violência e o Mapa da Fome (ambos sob supervisão da representação da UNESCO 

no Brasil e do Governo Federal), assim como os dados da Anistia Internacional acerca da 

campanha de conscientização sobre o genocídio do jovem negro, também serão consultados. 

Para tal, os trabalhos de Jessé Souza (2009), acerca do conceito de ralé e da miopia com 

relação à nova classe C, e Marcio Pochmann (2012), com os dados acerca da nova classe 

média, a colocação do negro e sua relação com as novas lógicas de trabalho, serão 

considerados também. De Pochmann também será utilizado o Atlas da exclusão social do 

Brasil (2014), a fim de problematizarmos os dados levantados. Kabengele Munanga (2004) e 

suas reflexões acerca de políticas inclusivas, como as cotas, e do racismo serão abordados 

também. Joel Rufino (1981), a partir do pensamento social nacional, retoma o racismo e o 

relaciona ao futebol – manifestação cultural marcante na cultura brasileira. Além disso, o 

conceito de racismo institucionalizado do Ministério Público de Pernambuco também será 

abordado e servirá de hipótese a esta dissertação. Para justificar o emprego do termo racismo 

institucionalizado, usamos como exemplo os próprios dados do IBGE e do Ipea, que 

evidenciam a posição vulnerável em que a maioria da população negra no Brasil se encontra. 

Além disso, a presença de materiais didáticos do início do século passado, em que a 

construção narrativa de negros e indígenas os retrata de forma inferiorizada e animalizada 

também nos auxiliarão neste item. Um exemplo de tal ocorrência é a coleção Primeiras 

                                                           
7 O conceito de multiculturalidade de Sodré pode ser entendido como interculturalidade. Acredita-se que o autor 

fez a opção pelo primeiro termo, pois era o conceito utilizado em 1999, ano em que a obra referência foi 

publicada.  
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lições, no módulo “História do Brasil – perguntas e respostas”, uma publicação brasileira de 

19288.  

 

 

1.1 RAÍZES DA HISTÓRIA AFRICANA: A HISTÓRIA DE UM POVO VINDO DO 

ALÉM-MAR E OS DEZ VALORES CIVILIZATÓRIOS AFRICANOS 

A História do Brasil deve ser contada juntamente com a História dos povos que 

formam a identidade brasileira. E é desta maneira que temos também a trajetória afro-

brasileira: o encontro e a influência da africanidade na cultura e na formação do Brasil. Neste 

capítulo, retomaremos a História após a Lei Áurea, em 1988, até os dias atuais, considerando 

a história de opressão e a organização do povo negro politicamente, além do reconhecimento 

cultural de suas referências perante a cultura brasileira. O regresso de brasileiros à África e a 

contribuição do Brasil no além-mar também serão resgatados aqui. 

Acerca das raízes africanas, será utilizado o conceito de afrocentricidade, de Molefi 

Kete Asante (2009), sobretudo a partir do Sankofa – um ideograma que “Ensina o 

conhecimento do passado como pedra fundamental da construção do futuro” 

(NASCIMENTO, 2009, p. 28). O pensamento afrocêntrico, quando pensado no contexto 

brasileiro, é reforçado a partir da matriz africana da diáspora. O Brasil, ao longo do século 

XX, trouxe como plano projetar o país para o futuro – e isso implicou no apagamento 

histórico de elementos não-hegemônicos, como a própria cultura afro-brasileira. A tentativa 

de “política de branqueamento”, que abordaremos no item a seguir, é a manobra que, 

justamente, tenta romper a formação do país de sua História colonial, marcada pelo genocídio, 

pela escravidão e pelo massacre cultural europeu. 

O resgate dos 10 valores civilizatórios da africanidade é feito no decorrer desta 

dissertação, pensado principalmente nas manifestações culturais afro-brasilieras e/ou de 

matriz afro. Os valores são: energia vital, corporeidade, oralidade, circularidade, 

religiosidade, cooperativismo, ancestralidade, memória, ludicidade e territorialidade. A 

presença de tais elementos encontra-se desde a escravidão, passando pela Lei Áurea, pela vida 

marginalizada do povo negro no Brasil, a luta pelo reconhecimento dos Direitos Humanos 

chegando até a necessidade de políticas inclusivas, sobretudo, na Educação. Questiona-se aqui 

                                                           
8 Livro encontrado no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria. Produzido pela editora F.T.D., ele se destina 

ao Programa de Admissão ao Curso Ginasial, curso complementar. LADEIRA, Can. Dor. M. História do Brasil 

– perguntas e respostas. São Paulo: F.T.D, 1928. 
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o mito do homem cordial e critica-se a dívida histórica com relação à reparação de negros e 

seus descendentes, notória no levantamento histórico feito. 

Antes de partimos ao resgate histórico propriamente dito, destacamos aqui as reflexões 

de Lilia Moritz Schwarcz (2002) acerca da questão racial no Brasil, sobretudo entre 1870 e 

1930. A autora destaca que no final do século XIX o Brasil era uma imensa nação mestiça, 

processo social, cultural e histórico que Schwarcz denomina “espetáculo da miscigenação”. 

Tal fato tornava o país pouco atraente aos olhos estrangeiros como explica Schwarcz (1994, p. 

138): “Conjunto de modelos evolucionistas não só elogiava o progresso e a civilização, como 

concluía que a mistura de raças heterogêneas era sempre um erro, elevava à degeneração não 

só do indivíduo como de toda coletividade”. 

 As teorias raciais chegaram tardiamente ao Brasil, embora tenham sido recebidas com 

entusiasmo, segundo a autora. O próprio conceito de raça era interpretado como modo de 

negociação, sendo a mestiçagem um sinônimo de decadência e enfraquecimento. Ainda 

segundo Schwarcz (2002), foi preciso aceitar as ideias de diferença ontológica entre raças sem 

a condenação à hibridação; não cabia o determinismo. A “salvação” latina, vista como um 

povo selvagem estava no sangue branco e europeu – pensava-se à época. Era o início da 

política de branqueamento. 

 Em São Paulo, a entrada de imigrantes asiáticos e africanos (estes de forma massiva), 

segundo Schwarcz (1994), se deu no início do século XX. Neste período, as cidades passaram 

a receber grande fluxo daqueles que trabalhavam no campo. A partir de teorias racistas e de 

um projeto eugênico, a Câmara dos Deputados de São Paulo limitou as nacionalidades bem-

vindas à capital paulista – classificando orientais e africanos como “Imorais, praticantes do 

suicídio e do ópio, portadores de línguas e costumes estranhos aos nossos” (sic) 

(SCHWARCZ, 1994, p. 142). 

 Mesmo na Medicina, a autora destaca que as teorias da época se baseavam no racismo. 

As doenças associadas a negros e mestiços eram vistas como fraquezas biológicas e fator de 

degeneração – a imperfeição da hereditariedade mista. Entre as doenças associadas estavam a 

embriaguez, a alienação, a epilepsia, a violência e a amoralidade. As igualdades conseguidas 

por conquistas políticas eram negadas em nome da natureza e da ilusão. Trata-se do 

enfraquecimento da cidadania e da determinação do futuro de um povo devido à sua 

raça/etnia. A seguir, vejamos as consequências da política de branqueamento. 

 

 

A HISTÓRIA INEXATA: A POLÍTICA DE BRANQUEAMENTO 
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 A Organização das Nações Unidas (ONU) critica a inexatidão da história do período 

colonial, cuja distorção diz respeito ao olhar etnocêntrico dos colonos ibéricos no Brasil, de 

modo a inferiorizar, invisibilizar e folclorizar a contribuição africana na cultura e na 

identidade brasileira. Com o silenciamento sobre o sexismo e o racismo presentes já no Brasil 

colonial, além do padrão português como representação de indivíduos civilizados, nota-se a 

falta de criticidade com relação ao extrativismo, à colonização, à escravidão e à imposição da 

cultura europeia (GOMES, 2014). O reconhecimento destas disparidades político-sociais 

juntamente com a crítica vinda dos movimentos sociais contribuíram para que hoje 

houvessem leis como a 10.639/2003 – tão cara à esta dissertação. 

 A crítica de Gomes (2014) parte da reprodução por parte do ensino formal do mito da 

existência da democracia racial no Brasil. Tal ideia partiu da obra Casa Grande e Senzala, de 

Gilberto Freyre, lançada em 1933. Nela há a defesa de que o português colono havia criado 

uma civilização única, mestiça e harmônica – luso-tropical. A partir daí, reforça-se as relações 

de poder na formação histórica brasileira a partir das reproduções nas narrativas do 

memorável. Ora, a presença de brancos, negros e indígenas no país não está direcionada a 

uma posição/relação harmônica entre estes povos. Vale lembrar que o processo de 

colonização e ocupação no Brasil foi violento, com escravidão e genocídio – além da 

inferiorização de indivíduos não-brancos pelos europeus. Neste sentido a autora lembra que os 

portugueses se envolveram sexualmente com mulheres indígenas e negras, muitas vezes, de 

forma imposta por estes homens. Nota-se o sexismo (e o machismo) e o próprio racismo, pois 

a mulher não branca era vista como “desvirtuada”, para atender às satisfações colonas. 

 Assim, o mito da democracia racial e da mestiçagem harmônica, além do próprio 

conceito de luso tropicalismo, parte da ordem discursiva da colonialidade (GOMES, 2014), 

além de que reforçam a teoria e as políticas de enfraquecimento da época. Após a Lei Aurea, 

houve a preocupação acerca da representação do Brasil e a imagem de um país de negros e 

mestiços – no início do século XX visto como uma fragilidade sociocultural, já que o país 

também não era uma potência econômica. Assim, foi estimulada a chegada de europeus, 

como italianos e alemães (este, mais ao Sul do país) para se misturar com a população negra, 

a fim de branquear e, segundo Gomes (2014), civilizar o Brasil.  

 Desta maneira, com a política de branqueamento nota-se um discurso aparentemente 

democrático acerca da mestiçagem, mas que carrega relações hierárquicas em sua base. O 

discurso luso-tropical carrega, sobretudo, o resgate do passado colonial brasileiro, sendo 
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norteador tanto das narrativas identitárias quanto das políticas de Estado (GOMES, 2014) – 

afinal, este legitimava o branqueamento. 

 Sendo assim, ainda na perspectiva da autora, os discursos sobre os mestiços e a 

mestiçagem carregam poder ideológico com relações de poder desiguais e de dominação. O 

luso-tropicalismo sempre foi contestado por cientistas sociais e ativistas dos movimentos de 

libertação. Porém, os ranços do branqueamento ainda persistem. Em sua pesquisa, Gomes 

(2014) nos atenta à crítica de que há ainda quem interprete o candomblé como folclore e não 

como uma religião. Ela traz como exemplo o Museu Ilê-Ohun-Lailai, que rompeu com o 

sincretismo religioso – na nossa cultura, baseada no cristianismo, sabemos quem é o Papa, 

mas não quem é representante no candomblé relativa à figura papal. No caso, é Mãe Estella 

de Oxóssi. Questões como esta estão enraizadas e a escola, muitas vezes, as reforça. No 

Pelourinho, por exemplo, não há os nomes daqueles que sangraram e lá colocaram as pedras, 

alerta Gomes (2014).  

Estes constrangimentos históricos dão forças a outros tipos de violência, como a 

naturalização do tráfico negreiro para escravidão e o perigo da leitura deste fato histórico sem 

criticidade. Ora, a visão acrítica acerca destas opressões históricas e apagamentos naturaliza o 

racismo de forma institucional e cotidiana, montando no imaginário um lugar subalterno para 

aos afrodescendentes – no filme, aqui analisado, O xadrez das cores9, de Marcos Schiavon, é 

possível notar bem este estigma. Além disso, nota-se ainda estratégias da política de 

branqueamento quando revisitamos a nossa própria história. 

 A partir do processo civilizatório e de formação da sociedade brasileira, nota-se o 

ethos como sagrado – considerando a imposição cristã vinda da colonização, o sagrado na 

nossa História diz respeito à cultura europeia, nunca a indígena e a afro-brasileira. A tentativa 

de diminuir e apagar estas culturas, aliás, é justamente o reconhecimento de sua força 

enquanto sagrado para estes povos. Angela Schaun nos atenta às tensões entre o ser e o poder: 

 

A grande complexidade do oprimido enquanto problematização pela sua marca de 

individualidade é a busca de sua singularidade enquanto porvir, o embate permanente 

entre o que faz e o que é, a luta para não ser branco, pois historicamente tudo que fazia 

era sancionado pelo senhor no regime escravagista. (SCHAUN, 2002, p. 36) 

  

 A autora (2002, p. 40) destaca a relação do racismo com as questões de desmemoria, 

amparada por aparatos ideológicos. Desta forma nasceu o racismo científico e o discurso de 

                                                           
9 Curta-metragem de 2004 foi dirigido por Marcos Schiavon. Faz parte do material mencionado pelo módulo I 

“Ética” da série de cartilhas Relações étnico raciais e de gênero (2007). A análise deste filme pode ser conferida 

nesta dissertação no item 3.4.1 Análise narratológica do produto editorial didático O xadrez das cores. 
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exclusão estética da alteridade, sobretudo da estética negra. A quebra de tal ideologia é 

realizada quando a população negra conquista(r) o direito ao reconhecimento de sua cidadania 

e representação. E é por isso que é importante interpretarmos o racismo institucionalizado e 

naturalizado como resquício da política de branqueamento. A quebra desta manobra 

ideológica e política, portanto, se dá quando há conquistas coletivas e democráticas também 

do povo negro no Brasil.  

 

ALÉM DO BRAQUEAMENTO: SER NEGRO NO SÉCULO XX 

 Em 1930, constatou-se que a política de branqueamento havia fracassado. Nesta 

mesma época houve a tentativa de inibição e censura de práticas da cultura africana, como a 

capoeira. O futebol, que chegara ao Brasil em 1894, era considerado elitizado – afinal, era um 

esporte praticado pelos ingleses, portanto, importado. Este esporte só foi se profissionalizar 

em 1933, mesma época em que jogadores negros passaram a ser mais aceitos10.   

 Ainda em 1930, segundo Gomes (2014), a população negra havia obtido conquistas 

como o estatuto da igualdade legal, aprovado em 1916, após muitos anos de discussão no 

Código Civil Brasileiro. Além disso, havia outras organizações como a imprensa negra e as 

associações recreativas, educacionais e políticas. Acerca desta época, a autora ainda afirma: 

 

No mesmo contexto, o Modernismo buscou criar, através das artes, uma cultura 

nacional, recuperando o mito romântico dos viajantes europeus que narrava relações 

amorosas entre a indígena e o homem branco. Como já havia feito a literatura do 

século XIX (como José de Alencar), o Modernismo do século XX recuperou este casal 

mítico como casal fundador da nação. (GOMES, 2014, p. 5) 

 

 Diante deste cenário havia também a decadência das oligarquias, as mudanças de 

mercado pós-crise de 1929 nos Estados Unidos e Getúlio Vargas assumia a Presidência. 

Como a política de branqueamento havia fracassado e os grupos negros começavam a se 

organizar politicamente, Vargas investiu no enaltecimento da mestiçagem em si. Ou seja, os 

elementos da cultura africana e afro-brasileira, antes censurados, como a capoeira e o 

carnaval, passaram a ter valor e a integrar a cultura nacional – a identidade brasileira.  Nota-se 

que o objetivo desta exaltação era controlar e enfraquecer politicamente a população negra 

que se organizava politicamente. 

                                                           
10 Ver mais em 1.2 A cultura afro e o indivíduo negro na formação da sociedade brasileira.  
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 Em 1940, há destaque para o Teatro Experimental Negro (TEN) e para o jornal 

Quilombo11. Em 1944, o TEN interpretava textos estrangeiros, porém foi a partir da década 

seguinte que veio seu auge. Abdias do Nascimento, após viajar pela América Latina, foi preso 

devido à participação em protestos contra a discriminação racial. Ele fundou o grupo Teatro 

do Sentenciado dentro do Presídio do Carandiru e, após sua liberdade retomada, foi um dos 

pioneiros do TEN. Este grupo de teatro foi importante não só devido ao caráter político e à 

representação do negro no teatro e o teatro para o negro: alguns destes primeiros membros 

eram negros e foi preciso passar pelo processo de alfabetização para que eles pudessem 

memorizar os textos. Já o jornal Quilombo era uma extensão do caráter politizado e 

representante do movimento negro: sua missão era denunciar em suas páginas as situações de 

racismo no Brasil daquela época. Ainda acerca do ativismo de Abdias do Nascimento, em 

1945, ele fundou o braço político do TEN, o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, com sede 

na UNE. Neste mesmo ano também foi organizada a Convenção Nacional do Negro, no Rio 

de Janeiro e em São Paulo.  

 Em 1948 foi fundado o jornal Quilombo, que circulou por cerca de dois anos. Este 

periódico foi o interlocutor entre a luta dos negros brasileiros e as lutas também do 

movimento negro, mas que ocorriam no exterior. Em 1950, aconteceu o I Congresso do Negro 

Brasileiro – os organizadores foram o TEN e Abdias do Nascimento. Já em 1968, Nascimento 

publicou o livro O Negro Revoltado, que trazia pesquisas e comunicações acerca deste último 

evento. 

 Segundo Gomes (2014), na década de 1950, a Organização das Nações Unidas para 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) financiou uma investigação sobre as relações 

raciais no Brasil. A pesquisa contou com sociólogos como Florestan Fernandes e, a priori, 

tinha a intenção de mostrar uma experiência bem-sucedida das relações raciais – mais uma 

evidencia do imaginário mítico da democracia racial brasileira. Contudo, a autora destaca que 

logo se evidenciou a realidade: o racismo que predominava em nosso país. Vale destacar que 

foi em 1951 que surgiu a primeira lei antirracista no Brasil: 

 

A primeira e decisiva tarefa da luta antirracista, no plano legal, foi a de coibir a 

discriminação racial e o racismo. O processo, lento, começou por tornar contravenção 

penal a ‘prática de atos resultantes de preconceitos de raça ou de cor” (Lei nº 1.390, de 

3 de julho de 1951) e culminou na determinação do artigo 5º, inciso XLII, da 

Constituição Federal de 1988, de que ‘a prática do racismo constitui crime 

                                                           
11 Veja no item ANEXO 3 o texto de Abdias do Nascimento (1914-2011), em parceria com Elisa Larkin 

Nascimento, sobre o jornal Quilombo. O texto foi escrito em 2002.  
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inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. (BRASIL, 

2015, p. 11) 

 

 A partir de 1964, os movimentos sociais são reprimidos pela ditadura, incluindo o 

movimento negro. Em 2015, foi revelado um documento12 de 24 de outubro de 1979, até 

então, inédito, que evidencia como o Movimento Negro era perseguido pela ditadura militar 

no Brasil. A tentativa do governo ditatorial era evitar que houvesse uma movimentação pelo 

reconhecimento de direitos civis da população negra assim como acontecia, na mesma época, 

nos Estados Unidos (movimentações como as de Martin Luther King e as dos Panteras 

Negras).  

Entre ativistas e intelectuais monitorados estava o professor Abdias do Nascimento. 

Um dos métodos utilizados para a obtenção de informações era a infiltração nas palestras da 

IV Semana de Debate sobre a Problemática do Negro Brasileiro, em abril de 1978, na Bahia. 

As palestras tinham os seguintes temas: (a) “A tão falada democracia racial não passa de um 

mito”, (b) “O racismo no Brasil é pior do que no exterior, porque é sutil e velado”, (c) “A 

existência da Lei Afonso Arinos, contra o racismo, é prova de que ele existe”, (d) “A 

Abolição da Escravatura foi imposta pelas necessidades da economia capitalista e não por 

uma preocupação sincera com a situação do negro” (GOMBATA, 2015, s/p). Salvador era a 

capital que mais se destacava pela luta política e pela organização de reuniões celulares 

(reunião de pequenos grupos) para a discussão do contexto político. A capital baiana era 

incumbida de “Mobilizar, organizar e conscientizar a população negra nas favelas, nas 

invasões (de terras urbanas), nos alagados, nos conjuntos habitacionais, nas escolas, nos 

bairros e nos locais de trabalho, visando a formar uma consciência dos valores da raça” 

(GOMBATA, 2015, s/p).  

 A Bahia, aliás, não por acaso é ainda hoje um importante polo acerca da resistência, da 

identidade e da produção cultural afro-brasileiras – vide blocos como o Olodum, o Pracatum e 

                                                           
12 Segundo a reportagem de Marília Gombata publicada pela Carta Capital: “O documento havia sido solicitado 

em 11 de junho, por meio da Lei de Acesso à Informação, ao Comando do Exército, que oito dias depois 

respondeu não possuir arquivos sobre o monitoramento de ativistas negros. A Controladoria-Geral da União 

(CGU) encontrou, no entanto, o relatório no Arquivo Nacional, em Brasília, há duas semanas. Segundo o 

ouvidor-adjunto da CGU, Gilberto Waller, esta é a primeira vez que se encontra um documento confidencial 

elaborado exclusivamente para tratar do tema, quando o que se via até então eram trechos e citações a outros 

textos. ‘Vemos que o Estado se preocupou com o movimento negro a ponto de ter classificado as informações’, 

explica. ‘Na visão da CGU, em termos de acesso à informação, é um grande ganho conseguir algo de valor 

histórico tão relevante’. O relatório, cujo rodapé alerta: ‘Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de 

assunto sigiloso fica, automaticamente, responsável pela manutenção de seu sigilo. Art. 12 do decreto no 79.099, 

de 6 de janeiro de 1977’, cita a mobilização nacional em torno da formação do movimento contra a 

discriminação racial. 
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o Ilê Ayê. O relatório inédito afirma que: “Os grupos do Movimento Negro de Salvador são: 

Ialê, Malê, Zumbi, Ilialê, Cultural Afro-Brasileiro. Esses grupos apresentaram, no dia 8 julho 

de 1978, ‘moção de solidariedade aos integrantes do movimento paulista contra a 

discriminação racial, pelo ato público antirracista do Viaduto do Chá’” (GOMBATA, 2015, 

s/p).  

Esta marcha ativista que saiu do Viaduto do Chá, no centro de São Paulo, em direção 

ao Teatro Municipal criou o Movimento Unificado contra a Discriminação Racial, que mais 

tarde se tornaria o Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial.  Gomes 

(2014) lembra que tal fato marca o refortalecimento do novo negro e o surgimento do 

movimento negro contemporâneo. Segundo Gombata (2015), “Estima-se que 42 dos 434 

mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura eram negros”. A partir desta 

reorganização e das evidências racistas apuradas até mesmo por órgãos internacionais, Gomes 

(2014) destaca que pesquisas acadêmicas acerca do racismo brasileiro começaram a eclodir.  

É importante considerar o contexto mundial da época, no que diz respeito ao povo 

negro. O continente africano, por exemplo, foi marcado por guerras e lutas de descolonização 

entre as décadas de 1960 e 1980. Nesta mesma época, há a reorganização do movimento 

negro americano13 (o movimento dos direitos civis), tendo Martin Luther King, Malcom X, 

Angela Davis e Maya Angelou como fortes representações políticas e culturais nos Estados 

Unidos. Neste mesmo tempo, Nina Simone surgiu também nos Estados Unidos como símbolo 

de empoderamento feminino da mulher negra com sua música politizada, principalmente, 

após seu envolvimento com o movimento de direitos civis. Simone acredita que “Liberdade é 

não ter medo” (2015) e suas canções eram feitas para empoderar e fazer com que os cidadãos 

negros fossem mais curiosos acerca de sua própria identidade – considerando aquele contexto 

também racista que os Estados Unidos viviam e ainda vivem. A cantora tocou na emblemática 

marcha pelos direitos civis entre Selma e Montgomery, no Alabama, acompanhando Martin 

Luther King – a marcha na ponte Edmund Pettus. Em meados de 1977, surgiram o DJ Afrika 

Bambaataa e o Zulu Nation, misturando o hip hop com política e a vida noturna. O músico do 

Bronx é hoje considerado um dos produtores mais respeitados no mundo e influenciou 

gerações; transformou o seu Zulu Nation em uma ONG internacional que presta serviços por 

intermédio do hip hop. 

                                                           
13 Entre 1876 e 1965 vigoraram as leis estaduais de Jim Crow, sobretudo, no Sul e nos limites dos Estados 

Unidos. Com elas, era necessário que escolas, transportes e locais públicos separassem instalações para negros e 

brancos – as duas etnias não se misturavam nem compartilhavam o mesmo espaço, segundo a lei. A segregação 

escolar caiu em 1954, ao passo que, o movimento dos Direitos Civis derrubou outras limitações civis e sociais 

em 1964. 
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O músico nigeriano Fela Kuti também foi influenciado tanto pelo momento de guerras 

de independência na África quanto pelo movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos. 

Em 1969, quando excursionou com sua banda por lá, Kuti se deparou com a agitação política 

dos líderes Martin Luther King e Malcom X. Após esta experiência cultural, suas 

composições passaram a refletir a situação do negro dentro e fora do continente africano. Sua 

obra é marcada pelo africanismo radial e pelas questões políticas, misturando jazz com metais 

de funk – composição que influenciou o rap e o hip hop. Desta harmonia nasceu o afrobeat 

(SILVA, 2013). 

 O movimento black power14, que se caracteriza pela resistência estética do cabelo 

crespo e afro surgiu também nesta época – o movimento Black power is beautiful está ligado 

ao movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Contemporâneo ao movimento black 

power, o rastafarismo surgiu na década de 1970, na Jamaica, tendo a Etiópia como local 

sagrado – afinal, trata-se de uma religião. O cantor Bobby Marley é considerado representante 

cultural do rastafarismo (BOTEZINI, 2014).  

A Constituição Federal Brasileira incorporou o patrimônio imaterial com o mesmo 

peso que o material e a mesma classificação enquanto patrimônio cultural somente em 1988. 

Ou seja, antes desta data a produção cultural afro-brasileira e indígena era considerada 

folclore ou artesanato, ficando de fora de políticas de proteção e promoção do Serviço de 

Matrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN). O fato das culturas afro-brasileira e 

indígenas só serem consideradas e protegidas pela instituição, tardiamente, revelam racismo e 

o reforço do imaginário de que “O Brasil não tem cultura”, afirma Gomes (2014). A autora 

atenta ainda que desta maneira, nota-se que a reconstrução de narrativas está relacionada ao 

poder. 

O saber-poder também é destacado pela autora, já que as práticas discursivas e os 

saberes, bem como as práticas sociais e as relações de poder, são inseparáveis. Sendo assim, a 

História em si se torna um jogo de rituais de poder. Apesar da política de branqueamento ter 

fracassado e estarmos em 2016, nota-se o luso-tropicalismo perpetuado em nossa cultura. A 

cultura da memória caminha com a cultura do esquecimento – bem como com a seletividade. 

Onde há poder, há também resistência (GOMES, 2014).  

Isso talvez explique a resistência, mesmo de grupos intelectuais, com relação às 

políticas públicas e inclusivas como a lei 10.639 (2003) o Estatuto da Igualdade Racial15 

                                                           
14 Ver mais no item 1.2 A cultura afro e o indivíduo negro na formação da sociedade brasileira.  
15 Acerca dos direitos garantidos no âmbito da Educação, relacionando a lei 10.639/2013, o Estatuto da 

Igualdade Raciais destaca na Seção II: “Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
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(2010) e a lei de cotas para universidade federais (12.711/2012). Esta relação entre memória e 

esquecimento, poder e resistência explica também a importância de órgãos federais como a 

Secretaria de Políticas de Promoção de Igualdade Racial (SEPPIR) e o próprio Ministério da 

Cidadania.  Há, hoje, acesso a documentos históricos, como certidões de venda de escravos 

que podem ser encontradas em Tabeliões de Notas, como é o caso do I Tabelião de Notas de 

São Paulo, em Santa Cecília, que traz documentos de 1740. Contudo, estes documentos estão 

nas mãos dos tabeliães e não do poder público, o que prejudica conhecermos documentos 

históricos sobre a formação brasileira. Memória e esquecimento – seletividade. 

No dia 3 de novembro de 2015, uma reparação histórica importante foi feita com 

relação a Luís Gama: foi-lhe reconhecido o título de Advogado. Abolicionista, ele atuou com 

rábula no século XIX, vindo a libertar mais de 500 escravos. Apesar de ter tentado frequentar 

a Faculdade de Direito do Largo São Francisco (atual campus da Universidade de São Paulo), 

Gama foi impedido pelo fato de ser negro. O racismo não o desestimulou e o abolicionista 

passou a frequentar a biblioteca da faculdade – ele morreu em 1883, seis anos antes da Lei 

Áurea ser sancionada. Luiz Gama foi representado por um tataraneto na cerimônia.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, 

observado o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. § 1º Os conteúdos referentes à história da 

população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição 

decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. § 2º O órgão competente do 

Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático 

específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. § 3º Nas datas comemorativas de caráter 

cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do 

movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Art. 12. Os 

órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a 

pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às 

questões pertinentes à população negra. Art. 13. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos competentes, 

incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a: I – 

resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa, nos diversos 

programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra; II – incorporar nas 

matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à 

pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira; III – desenvolver programas de extensão universitária 

destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de 

gênero entre os beneficiários; IV – estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos de ensino 

públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e 

ensino técnico, para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às 

diferenças étnicas. Art. 14. O poder público estimulará e apoiará ações sócio educacionais realizadas por 

entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação 

técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. Art. 15. O poder público adotará 

programas de ação afirmativa. Art. 16. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas 

políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta seção” 

(2015, p. 17-18). 
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AS IMAGENS DE UM PAÍS MESTIÇO 

 Sobre a imagem do Brasil, Renato Ortiz (2013) destaca as noções de cultura e de 

nação como categorias de análise para compreendermos a identidade nacional. O autor 

destaca o termo “brasiliana”, disseminado na década de 1930, que remetia ao conhecimento e 

ao saber sobre a vida brasileira. A formação da identidade brasileira, segundo Ortiz (2013), 

levanta para o debate temas como “A modernidade inacabada, a mestiçagem, a imitação do 

estrangeiro e o atraso”. Vale lembrar que a tentativa da política de branqueamento ocorreu 

devido a tais características vistas como negativas pelos olhos estrangeiros e colonizadores, 

sendo a manobra política uma tentativa de clarear e tornar o país mais “atraente”. 

 Para Raymond Williams (2011), a cultura está ligada ao sentido de agricultura, pois é 

algo que cresce naturalmente e em direções distintas. Mais do que isso: o autor vê a cultura 

como um modo de vida. Assim, quando resgatamos as características da cultura popular 

brasileira, resgatamos também o espírito brasileiro que compõe a sua identidade e os 

elementos que estão intrínsecos, com a influência de todos os povos que formam o Brasil. 

Assim, a capoeira ou o samba de raiz, enquanto cultura, podem ser considerados a 

representação de uma “Consciência coletiva que vincula os indivíduos aos outros” (ORTIZ, 

2013, p. 612). Ou seja, trata-se da unidade (o samba ou a capoeira, no exemplo citado) que 

une indivíduos separados geográfico, social, étnico e economicamente. Por exemplo, 

podemos ver golpes da capoeira em lutas do Ultimate Fighting Championship (UFC) ou na 

própria roda de capoeira em vários outros Estados brasileiros; podemos também ver o samba 

sendo apropriado por estrangeiros e por outros estilos, além de notarmos um público variado. 

Este resgate do passado e a apropriação do presente e dos indivíduos compõem a comunidade 

cultural, bem como a transmissão desta herança cultural – por isso neste trabalho 

consideramos fundamental o papel da escola como meio para tais interações e transmissões.  

 Contudo, é preciso fazer uma crítica às noções de mestiçagem e escravidão no Brasil. 

Desde o final do século XIX, com a Lei Aurea sancionada e com a proclamação da República, 

afirma-se que somos um país mestiço, composto por brancos, negros e indígenas. Porém, a 

mestiçagem não coloca as três raças/étnicas como pares iguais neste processo mestiço. A obra 

O Guarani (1857), de José de Alencar, revela a ausência do negro nas relações (vale ressaltar 

que a data de lançamento da obra é contemporânea ao exercício do trabalho escravo no Brasil; 

O Guarani foi lançado 32 anos antes da Lei Aurea), referindo-se a um silêncio expressivo das 

contradições existentes em torno da instituição escravidão (ORTIZ, 2013) – é devido a este 

conceito de escravidão enquanto instituição que optamos pelo conceito de racismo 
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institucionalizado16. A mestiçagem, portanto, não é sinônimo de tratamento igualitário entre 

brancos, negros e indígenas – ela, na verdade, revela relações opressivas. Assim, 

considerando a mestiçagem é possível afirmar que: 

 

A mestiçagem conduzia-nos necessariamente a uma subalternidade intransponível, daí 

a ilusão de diferentes intérpretes do Brasil a respeito do ideal de embranquecimento. 

Diante da heterogeneidade de raças desiguais, o futuro repousaria na supressão lenta e 

gradual das deficiências hereditárias do brasileiro. Com a revolução de 30, a 

industrialização e a modernização do país, a ideia de mestiçagem é ressignificada, seu 

aspecto negativo transmuta-se em positivo. (ORTIZ, 2013, p. 615) 

    

 O enaltecimento e a apropriação de características da cultura afro-brasileira, como o 

reconhecimento da mulata, do samba e da capoeira, faziam parte de uma política de contenção 

das agitações populares por intermédio da política de inserção de novos personagens da 

identidade nacional17. Isto é, o reconhecimento de características antes consideradas 

inferiores. A mestiçagem, vale ressaltar, é um processo histórico que mistura culturas e etnias, 

dando origem à hibridação.  

Garcia-Canclini (2013, p. 255), acerca da síntese da identidade nacional, destaca a 

transcendência das divisões étnicas e regionais, aproximando os modos de falar, de vestir, 

gostos e códigos, que antes distantes e dispersos, juntam-se. A mudança política, a partir da 

década de 1930, valorizando os símbolos afro-brasileiros está ligada ao projeto político e 

cultural unificado e ao consumo simbólico compartilhado, que geram produção de bens para o 

mercado – a cultura popular entra na lógica de mercado e consumo, ultrapassando barreiras 

geográficas e sociais. Trata-se da relação de cultura e de poder. 

 

Projeto de modernizar o folclore convertendo-o em fundamento da ordem e do 

consenso e a, ao mesmo tempo, reverter a tendência de fazer do povo mero espectador. 

[...] No populismo estatizante, os valores tradicionais do povo, assumidos e 

representados pelo Estado, ou por um líder carismático, legitimam a ordem que estes 

últimos administram e dão aos setores populares a confiança de que participam de um 

sistema que os inclui e reconhece” (GARCIA-CANCLINI, 2013, p. 264)  

 

Ora, a partir da citação acima, destaca-se o caráter folclórico daquilo que não condiz à 

hegemonia cultural. Ou seja, se pensarmos a cultura afro-brasileira como folclore ou mesmo 

darmos atenção18 a ela somente no 22 de agosto (dia do Folclore) ou no Dia da Consciência 

Negra/ Dia de Zumbi dos Palmares (20 de novembro) evidencia-se que, enquanto cultura 

                                                           
16 Ver item 1.3 Ser afro no Brasil: o racismo institucionalizado e a luta sociocultural. 
17 Ver item 1.2 A cultura afro e o indivíduo negro na formação da sociedade brasileira.  
18 Ver entrevistas no item 3.5 Políticas públicas glocais: a apropriação dos professores.  
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brasileira, ela ainda é vista como exótica diante dos outros elementos. Questiona-se, contudo, 

o apagamento desta pluralidade cultural: embora 53% dos brasileiros se declarem pretos ou 

pardos, segundo o PNAD, o direito à afrobrasilidade no conteúdo escolar, conforme o recorte 

para esta dissertação, dá-se somente em dois meses, mais especificamente, dois dias, dentro 

do ano letivo. Deve-se, portanto, considerar a escola como o reflexo da sociedade como um 

tudo e as consequências desta falta de representação e da categorização enquanto exótico da 

afro-brasilidade. 

Ortiz (2013) nos atenta à contradição estrutural brasileira no que diz respeito à sua 

identidade, que é feita, sobretudo, na periferia e seus modos de vida. O autor afirma que 

vivemos a modernidade incompleta, uma vez que o país foi projetado para o futuro – já que 

era considerado pouco atraente no início do século XX. Projetar o país para o futuro, nesta 

lógica, e considerando a política de branqueamento, é esquecer o passado, constituindo-se um 

país incompleto. O autor lembra que como passado o Brasil carrega tais “amarras”: passado 

colonial, escravidão, sociedade patriarcal, dificuldades para implantar um regime político 

democrático, pobreza e fragilidade industrial. As noções de atraso na qual o país foi colocado 

em sua formação diz respeito à comparação com o mundo europeu – assim, parte-se do 

pressuposto colonial para contar a nossa História. Vale ressaltar que, segundo Ortiz (2013) a 

identidade é uma construção simbólica que é feita em relação a um referente. 

 

Os referentes são múltiplos, étnicos, de gênero, regionais e, no caso que nos interessa, 

nacionais. Neste sentido, toda identidade é uma representação e não um dado concreto 

que pode ser elucidado ou descoberto, não existe identidade autêntica ou inautêntica, 

verdadeira ou falsa, mas representações do que seria um país e seus habitantes. Não 

há, portanto, o brasileiro, o francês, o americano, o japonês. Importa entender como as 

representações simbólicas dessas nacionalidades são construídas ao longo da história, 

qual o papel que desempenham nas disputas políticas ou nas formas de distinção sobre 

o que seria o Outro. (p. 621-622) 

 

 O autor (2013, p. 626) afirma ainda que para “Que os negros se representem e atuem 

como grupo (cotas nas universidades) é necessário estabelecer uma distinção, uma 

especificidade que lhes seja própria”. Consideram-se, portanto, os conflitos e as acomodações 

entre a representação nacional e as identidades particulares – considerando-se o contexto 

político hoje. O afoxé, o candomblé e os blocos afro são objetos simbolicamente revestidos de 

sentido, ao passo que também são emblemas de identidades em disputa. O Museu Afro Brasil 

expõe a memória nacional, numa visão histórica, a partir dos negros. O Museu da Maré, na 

periferia do Rio de Janeiro, desenvolve a inclusão social por intermédio de projetos 

educativos. A partir dos exemplos citados por Ortiz (2013), podemos afirmar que a cultura é o 
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espaço de objetivação da cidadania e da superação da exclusão social, considerando-se, no 

exemplo brasileiro, as distâncias com relação aos ideais de democracia, inclusão social e 

reconhecimento.  

 Acerca dos ritos dentro da formação da identidade brasileira, retomamos Claude 

Rivière (1997, p. 16), na afirmação de que em todo rito há participantes e excluídos. “Se 

precisamente o rito deve servir para reafirmar a identidade coletiva, fatalmente os critérios de 

inclusão e exclusão têm alguma maneira que se manifesta durante o processo ritual”. Ainda 

segundo o autor, o rito reafirma a estrutura social, com todas as suas desigualdades e 

hierarquias. É dentro desta relação participantes excluídos, considerando o lento processo de 

apropriação da cultura afro-brasileira na identidade nacional, que retomamos a importância da 

representação e da resistência por intermédio da cultura. 

  

A ÁFRICA BRASILEIRA 

Após o decreto da Lei Áurea, cerca de cinco mil escravos libertos retornaram à África 

ainda no século XIX. Segundo Milton Guran (2000), estes brasileiros recriaram a brasilidade 

própria, de modo a constituir um grupo social diferenciado.  Prova disso é que países da 

África Ocidental como Gana, Togo, Benin e Nigéria possuem comunidades que cantam 

samba, comem feijoada e praticam outros costumes brasileiros que veremos a seguir. 
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FIGURA 1: MAPA DA COSTA DOS ESCRAVOS, REGIÃO ONDE OS BRASILEIROS 

SE INSTALARAM 

 

 
 
Fonte: Geledés (2014). 

 

 O mapa acima mostra a região na qual os brasileiros foram aportados. Vale ressaltar 

que apesar dos fluxos no Golfo de Benim ocorrerem desde o século XVI, em virtude do 

tráfico negreiro, os europeus pouco adentraram a África. Quando adentravam era sempre sob 

supervisão e consentimento de líderes africanos e vigilância. As principais comunidades que 

receberam os escravos libertos e seus descendentes foram Tabom (Gana) e Agudás (Togo, 

Benin e Nigéria). Foi nesta região conhecida por Costa dos Escravos ou Costa da Mina que a 

matriz de cultura europeia foi introduzida, por intermédio da colonização brasileira: os 

brasileiros recém-chegados expressavam e viviam os costumes e saberes assimilados com os 

portugueses no Brasil (PIMENTEL, 2014). 

 Segundo a autora, embora negros e descendentes de africanos outrora comercializados 

no tráfico negreiro, os brasileiros que aportavam na África eram tratados como estrangeiros. 

Eles exerciam os ofícios aprendidos com os colonos portugueses: mestre de obras, 

carpinteiros, alfaiates, ferreiros e agricultores. A diferença cultural entre brasileiros e 

africanos era percebido na própria constituição das casas: enquanto o povo da Costa da Mina 
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construía suas casas de sapé, os brasileiros construíam as suas com pedras. Ou seja, os 

brasileiros tinham hábitos que não condiziam mais à cultura local, apesar de sua 

ancestralidade. As casas de pedra tinham como espaços salas para estar, descansar, dormir, 

jantar e cozinhar – divisão esta baseada na disposição portuguesa de construir casas. Tal 

mistura trouxe uma identidade própria à região 

 Esta diferença cultural foi interpretada como estratégia de infiltração pelo Reino 

Unido. Tal infiltração é de caráter consumista, vale destacar, uma vez que os brasileiros eram 

vistos como “mercado consumidor”, uma vez que haviam passado pela experiência da 

colonização portuguesa, e não como “selvagens”, como a Europa classificava a população 

africana (PIMENTEL, 2014). Trata-se de uma tentativa de adentrar o território africano e 

colonizá-lo, usando para tal o “jeito branco” trazido pelos migrantes. 

 Apesar de carregar a herança cultural brasileira, sobretudo, os traços portugueses e a 

adaptação africana para sobreviver no Brasil, a região da Mina traz suas peculiaridades nesta 

apropriação. A feijoadá (com acento mesmo) é feita de feijão mulatinho e em forma de purê. 

Há festas que incluem o folguedo da burrinha – uma alusão ao Bumba Meu Boi. A palavra 

agudás significa católicos em ioruba (nome de uma língua e uma tribo africana). Dentro da 

cultura agudá há festa do Senhor do Bonfim, o consumo de tapioca e concada (com “n”), que 

é uma adaptação da cocada, porém feita com coco verde. Em Lagos, na Nigéria, há a 

celebração do Brazilian Quarter, um evento carnavalesco de rua, que é comemorado entre 

brasileiros e seus descendentes quatro vezes ao ano. Apesar de descendentes brasileiros, 

Tabom e Agudás até hoje reivindicam o passaporte do nosso país (PIMENTEL, 2014).  

 

 

1.2 A CULTURA AFRO E O INDIVÍDUO NEGRO NA FORMAÇÃO DA 

SOCIEDADE BRASILEIRA 

 A contribuição cultural da população negra para a construção da identidade brasileira é 

inegável e fundamental para tentarmos entender, de forma prática, o que compõe a 

brasilidade. Se a cultura nos ajuda a interpretar os modos de vida e os tempos, as heranças 

culturais concretizem a mestiçagem a nossa mestiçagem – sendo alguns aspectos, símbolos da 

resistência secular. 

 Neste subcapítulo, trabalharemos a noção de invisibilidade e de representação em 

meio à relação político-social do corpo com a cultura: como a resiliência faz parte da cultura 

brasileira. Para tal, utilizaremos dois exemplos: a estética, a partir do uso e da aceitação do 
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cabelo afro ou étnico, e o esporte, por intermédio da história do futebol no Brasil. É 

importante destacar como a afirmação e o racismo se constroem lado a lado na nossa História, 

como uma luta de provação constante.  

 Assumir os cabelos crespos ou cacheados, bem como o black power, é um gesto de 

luta e autoconhecimento, em meio a uma cultura cujo padrão hegemônico estético ainda é 

ditado pelo Norte. Para mulheres, especialmente, trata-se de uma questão delicada e marcada 

por cobranças – expressar ou não o cabelo crespo e com volume? Quem são os modelos de 

mulheres empoderadas para seguir de exemplo? Qual o papel do feminismo negro? São 

algumas das questões que levantamos. 

 Se o corpo fala, o negro brasileiro encontrou maneiras de adaptar a ginga africana em 

terras brasileiras: com o samba e com a apropriação do futebol. Com os pés, houve resistência 

e há ainda luta, pois, estádios ainda são palcos de racismo. O protagonismo negro e a 

consciência política, que amadureceu lado a lado à paixão nacional, nos ajudam a entender 

um pouco mais da nossa própria História. Os temas aqui levantados darão suporte para as 

análises dos curtas-metragens O xadrez das cores e Vista minha pele, além das entrevistas 

fechadas realizadas com professores gaúchos e paulistas. 

   

A INVISIBILIDADE 

Segundo Ceres Karam Brum (2013), a invisibilidade pode nos conduzir a 

interpretações negativas de reconhecimento da diferença cultural. Desse modo, vale ressaltar 

que a relação entre imagem e representação é diferente da relação entre imagem e referência. 

Um exemplo da relação entre imagem e representação é a atuação de atores negros exercendo 

papeis de personagens negras seja numa peça ou numa novela. Já, com relação entre a 

imagem e a referência, por exemplo, pode ser entendida quando, para o mesmo personagem 

negro é cotado um ator branco, cuja pele é pintada de preto ou cor semelhante. Este último 

exemplo está relacionado ao racismo e ao estereótipo, baseados na invisibilidade da cultura 

afro e afro-brasileira perante uma interpretação eurocêntrica do que referencia o negro.  

Um caso recente deste tipo de deturpação interpretativa foi o quadro “Pânico Chef”, 

do programa dominical Pânico na TV, do canal aberto do grupo Bandeirantes. No esquete, o 

personagem denominado “Africano”, interpretado pelo ator (branco) Eduardo Sterblitch, se 

comportava de maneira selvagem e grosseira, além de debochar das religiões de matriz 

africana. Sobre esta personagem, a reportagem da Revista Fórum afirma: 
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Criado no mês passado [julho], o ‘Africano’ faz parte do quadro ‘Pânico Chef’, 

paródia do reality show de culinária ‘Master Chef’. Quando aparece, ‘Africano’, de 

forma pejorativa, ‘recebe entidades’ – ridicularizando religiões de matriz africana –, 

não se comunica de forma civilizada, se joga no chão, faz gestos de macaco e em 

vários momentos é colocado como um ser primitivo. ‘Planta e colhe’, aparece na 

legenda de suas ‘atribuições’ como ‘cozinheiro’. (FÓRUM, 2015, s/p) 

 

 Após denúncia de internautas e telespectadores, o personagem foi cortado da atração. 

O mal-estar gerado pelo black face (este recurso de maquiagem para deixar o rosto da 

pessoa preto – e não negro) evidencia um discurso de dominação e colonização baseado 

tanto na força quanto no sarcasmo para a desqualificação da cultura alheia e do outro. Nota-

se aquilo que referencia e não representa a cultura afro e afro-brasileira em meio ao roteiro 

racista montado. Imagem montada de maneira deturpada reforça a invisibilidade da 

identidade e da cultura afro e afro-brasileira em meios hegemônicos e também na produção 

editorial didática – afinal, esta última, embora pedagógica, apresenta em imagens o 

imaginário construído com base na História, na cultura e nas relações étnico-sociais.  

 Neste aspecto resgatamos Homi K. Bhabha (2010, p. 65), que destaca a má 

apropriação de elementos culturais, da interação cultural e de sua relação com a diferença 

cultural:   

 

O problema da interação cultural só emerge nas fronteiras significatórias das 

culturas, onde significados e valores são (mal) lidos ou signos são apropriados de 

maneira equivocada. A cultura só emerge como um problema ou como uma 

problemática, no ponto em que há perda de significado na contestação e na 

articulação da vida cotidiana entre classes, gêneros e nações. (BHABHA, 2010, p. 

65) 

 

Essa apropriação equivocada, que resulta em perda de significado, juntamente com a 

interação dura entre culturas e sujeitos – mesmo em um país mestiço, como é o caso do 

Brasil –, fazem com que haja constrangimentos nas representações, como é o caso do black 

face e do preconceito com as religiões de matriz africana. Vale destacar que Bhabha não se 

refere às trocas culturais, mas, sim, às relações entre sujeitos culturalmente diferentes – o 

que não significa abertura para troca simbólica entre indivíduos e culturas distintas e 

interculturais. 

Citamos, então, mais um caso, desta vez para evidenciar os constrangimentos e a 

violência que podem acontecer como consequência da interação dura entre culturas e a má 

interpretação de elementos culturais. Trata-se da menina Kailane Campos, de 11 anos, que 

foi vítima de intolerância religiosa, no Rio de Janeiro, no dia 14 de junho de 2015. Vestindo 
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branco, a garota e sua avó (que é mãe de santo) sofreram agressões verbais de dois homens, 

enquanto voltavam para casa. No relato, elas afirmam que os indivíduos levantavam a 

Bíblia enquanto as ofendiam. Um deles chegou a jogar uma pedra, que acertou a cabeça da 

adolescente, que foi encaminhada ao hospital.  

A agressão se dá tanto no campo físico quanto no simbólico. Com as palavras e a 

exposição de Bíblia (o livro sagrado do cristianismo), os dois sujeitos tentam sobrepor sua 

cultura/sua crença ao candomblé – no caso, as vestimentas das duas mulheres evidenciavam 

o pertencimento ao grupo religioso.  Com a pedra, o sujeito rejeita a condição de igualdade 

humana entre ele e a menina, agredindo-a fisicamente. Nota-se a perda da consciência de 

quem é o outro, já que ele é visto como inferior. Os gestos violentos são os mesmos 

daqueles que ocorriam no Brasil colonial, quando negros e indígenas foram catequizados 

por portugueses e espanhóis – em busca da padronização de costumes, do reforço da 

monocultura europeia como forma de dominação sob a desculpa do ensino da civilidade. 

Assim, retomamos Brum (2013), que nos atenta ao perigo da invisibilidade – que 

também podemos notar neste caso de intolerância religiosa. Ora, quantas vezes no cotidiano 

vemos representadas religiões de matriz africana, quando não colocadas como exóticas? Tal 

problema de representação pode gerar a perda da consciência dos sujeitos e a inexistência 

de reciprocidade visual – a cegueira que pode gerar a violência física e simbólica. O que não 

é visto como comum, neste caso, é inferiorizado e digno de humilhação – desrespeitando-se 

o Art5º da Constituição Brasileira, que afirma sermos todos iguais perante nossas diferenças 

étnicas e religiosas, por exemplo.  

Faz-se preciso o engajamento de mão dupla (BRUM, 2013, p. 3) entre o sujeito e o 

ambiente. Isto é, o olhar não-exótico aos sujeitos e suas diferenças. Assim, aquilo que não é 

visto sob a luz, para então ter sua imagem formada, é encarado como trevas. Percebe-se o 

preconceito pelos próprios termos antagônicos. Considerando o exemplo da intolerância 

religiosa, questiona-se qual é a imagem do candomblé e das religiões de matriz africana na 

identidade brasileira e, por extensão, qual a imagem do negro nesta identidade nacional. 

Tais questionamentos nos fazem retomar a problemática desta dissertação: quem é o afro-

brasileiro representado na produção editorial didática? 

Apesar de ter o seu direito à afro-brasilidade censurado em via pública, a agressão à 

Kailane, em específico, ganhou destaque no noticiário, sendo até mesmo lembrada na 

Virada Cultural, em São Paulo, ocorrida uma semana após a violência às duas mulheres. No 

evento, o rapper Emicida subiu ao palco com sua banda – todos vestiam branco, elucidando 
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os elementos e as influências africanas em sua música (como costumam fazer em seus 

shows). A roupa branca foi um gesto em solidariedade à adolescente afro-brasileira vítima 

de preconceito religioso. Antes da última canção, “Ubuntu Fristaili”, a qual ele cita os 

primeiros versos, o rapper fez o seguinte discurso: 

 

Axé para quem é de axé/ Pra chegar bem vilão/ Independente da sua fé/ Música é 

nossa religião”. Tempo doido, época feia. O mundo quer salvar o jovem, mas não fala 

de escola, só fala de cadeia. Tempo é dinheiro, morre a paciência e aí vira o quê? Os 

com diploma versus os (con)sciência. A Fundação é tudo, menos casa, no império. É o 

maior boi eu odiar o diabo, eu quero ver vocês viverem lá no inferno. Não existe amor 

em SP? Existe pra caralho: vocês acham que as Mães de Maio choram por que? Tem 

que sobreviver ao pai que abusa, ao ferro sobre a blusa, as farda que mata nóis e nunca 

fica reclusa, ao Estado que te usa, ao padrão de beleza musa. E aos otário que ainda 

quer vir me fala de racismo ao contrário. O tempo todo, tempo doido, a espinha gela, 

onde as mulher é estuprada e no final a culpa ainda é delas. O problema é seu e da sua 

dor. Às vezes eu me sinto inútil aqui, que eu não valho nada, igual o governo tem 

tratado os professor. Mas para esses bunda mole ai que acha que nós tá dormindo, um 

aviso: não é porque nóis tá sonhando que nóis tá dormindo, viu...?! (sic). (EMIDICA, 

2015) 

 

Emicida, ao terminar sua fala, retoma a canção já mencionada destacando a 

percussão com forte influência africana. Ubuntu é justamente este sentimento de empatia e 

apoio ao outro, resgatando os valores civilizatórios afro, uma ode à valorização da vida 

coletiva comunitária e familiar, respeitando as diferenças. O discurso19 acima procura 

quebrar pontos hegemônicos do debate político em destaque naquela época, bem como 

escancarar e romper com a invisibilidade que afeta a população negra e periférica – 

sobretudo em São Paulo, o local de fala de Emicida. Com base em Brum (2013), 

entendemos que tal gesto junta as pontas entre passado e presente, como uma questão a ser 

levantada pelo mito – Emicida, no caso, enquanto formador de opinião e portador do 

microfone. Nota-se um esforço do rapper em trazer à tona não só elementos da cultura 

                                                           
19 Na ordem, Emicida toca nos seguintes pontos: (a) a agressão sofrida pela adolescente no Rio de Janeiro é 

relembrada com os primeiros versos de "Ubuntu Fristaili” – o conceito de ubuntu, aliás, é bastante caro a esta 

dissertação, por se tratar da familiaridade e da circularidade para se interpretar o Brasil; (b) retoma a discussão 

da redução maioridade penal para 16 em caso de crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de 

morte na Câmara dos Deputados – ao mesmo tempo o Estado de São Paulo tinha seus professores estaduais em 

greve, que durou três meses; (c) a crítica à Fundação Casa – Centro de Atendimento Socioeducativo ao 

Adolescente, que recebe menores de 18 anos que cometeram delitos e afro infracionais; (d) ele cita a canção de 

Criolo, “Não existe amor em SP”, e reverencia a luta das Mães de Maio, cujos filhos, no geral, são vítimas da 

violência urbana; (e)  critica a situação de vulnerabilidade em regiões periféricas, o constante convívio com a 

ronda policial e o padrão de beleza imposto pela hegemonia; (f) ironiza quem tenta inverter o racismo e não 

reconhecê-lo como um crime cometido há 500 contra a população negra no Brasil; (g) critica o discurso machista 

e  a prática da culpabilização da mulher ao ser estuprada; (i) retoma às críticas ao trato do governo do Estado de 

São Paulo quanto ao professores que reivindicavam melhores salários e condições de trabalho. Estes pontos 

serão levantados ao longo desta dissertação. 
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africana e afro-brasileira, mas também a situação da população negra em sua maioria20. 

Trata-se do protagonismo e da própria jornada do herói, que é mítica (CAMPBELL, p. 

1995). 

Os temas levantados pelo cantor procuram romper a percepção estática que se pode 

ter acerca do negro – reverenciado, muitas vezes, de forma estereotipada em datas como os 

dias do Folclore e da Consciência Negra e o Carnaval (enquanto há sexualização da negra e 

da mulata, o homem negro faz o samba – não raro é o negro quem serve os foliões; vide os 

comerciantes ambulantes), ou então o dito “negro de alma branca” – expressão racista que 

indica o negro civilizado aos olhos coloniais europeus, o negro reeducado para circular em 

outros ambientes sociais além da redoma étnica.  

Considerando o discurso apresentado e refletindo a identidade brasileira, retomamos 

Brum (2013), mais uma vez, quando a autora destaca que o imaginário nacional brasileiro 

ainda está em formação. Os exemplos até aqui levantados evidenciam a violência e a 

tentativa de inferiorizar o outro por intermédio de um discurso multicultural, que preza a 

ausência de relação e negociação entre diferentes ou até mesmo o desinteresse pelo outro. 

Tal fato acaba sendo refletido na sala de aula e na própria forma de representar indivíduos 

não-hegemônicos. Os resultados das entrevistas e a discrepância entre participantes de São 

Paulo e do Rio Grande do Sul nos elucidam a entender tal questão nesta dissertação21.  

Deste modo, Brum (2013) sugere que faz-se necessário o investimento na educação 

do olhar, a fim de quebrar a fossilização da dinâmica cultural que ainda encontramos no 

cotidiano. O filme O xadrez das cores22, analisado neste trabalho, é um exemplo de relações 

étnico-raciais fossilizadas e da negação da diversão por intermédio de narrativas cotidianas 

e de costumes culturais que inviabilizam o outro – no caso dos indivíduos o negro. As 

tensões e humilhações, além do silenciamento estratégico da personagem negra no curta-

metragem, evidenciam a força de um imaginário ainda colonial de relações inter-étnicas e 

de classe abusivas. A não disposição em entender as identidades como construções, 

mutações e processos flexíveis dificulta a quebra da imagem colonial dura dos personagens-

chave da nossa matriz brasileira: o negro, o branco e o índio. É comum vermos a 

                                                           
20 Verificar item 1.3 Ser afro no Brasil: o racismo institucionalizado e a luta pela inclusão sociocultural. 
21 Como parte do processo empírico desta dissertação, professores de Artes, História e Língua Portuguesa de 

Mogi das Cruzes (SP) e Santa Maria (RS) responderam à mesma entrevista fechada, da mesma forma que 

coordenadores regionais responsáveis pela Educação Afro nos estados citados. Os resultados podem ser 

conferidos no item 3.5 Políticas públicas glocais: a apropriação dos professores.  
22 Curta-metragem de 2004 foi dirigido por Marcos Schiavon. Faz parte do material mencionado pelo módulo I 

“Ética” da série de cartilhas Relações étnico raciais e de gênero (2007). A análise deste filme pode ser conferida 

nesta dissertação no item 3.4.1 Análise narratológica do produto editorial didático O xadrez das cores. 
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caracterização dos três povos a partir da visão europeia branca (hegemônica), que é a voz 

que caracteriza as demais. Daí a importância da circularidade narrativa para o entendimento 

de valores, ideias e imaginários que constituem, afinal, a nossa identidade. 

Ao abordarmos a invisibilidade tratamos também a representação – que ao decorrer 

desta dissertação foca na representação afro-brasileira na produção editorial didática. A 

própria representação política e cultural evidencia o massacre imagético de referências 

brancas em detrimento das negras. Por exemplo, entre os 31 Ministérios do atual governo 

brasileiro, somente um é comandado por uma negra, Nilma Lino Gomes23. Trata-se do 

Ministério da Cidadania, o qual Gomes representa tanto a luta das mulheres quanto da 

comunidade negra em busca de Direitos Humanos – entre suas funções, uma delas é 

implementar e manter políticas públicas voltadas às demandas populares no que diz respeito 

a tais pautas. Mais adiante, veremos de modo detalhado que, em termos de representação, 

esta única cadeira (que corresponde a 3,2% dos Ministérios) devem responder por 53% da 

população brasileira – pois esta é a porcentagem que se autodeclara negra ou parda. 

A proposta de um Ministério guarda-chuva – afinal, são muitas pautas distintas agora 

agrupadas – está ligada à sub-representação de minorias, como mulheres e negros. Apesar 

da figura de Nilma Lino Gomes como chefia deste ministério, é inegável que as 

desigualdades sócio-raciais ainda são imensas. E por isso a organização civil e a luta 

coletiva em prol da representação são importantes. 

Por intermédio de organizações como a Coordenação Nacional de Entidades Negras 

(CONEN) e das demandas populares houve a criação da Secretaria de Políticas de 

Promoção de Igualdade Racial24 (SEPPIR) – antes um ministério próprio, agora uma das 

pastas do Ministério da Cidadania. A criação de um órgão federal deste porte reforça, 

porém, a vontade institucional de combater o racismo, o anseio histórico do movimento 

negro e a reparação de uma dívida social de mais de 500 anos. Ao aceitar a criação do 

SEPPIR, o governo federal reconhece a necessidade de políticas para erradicar o racismo e a 

pobreza. Espera-se, aliás, de governos democráticos e populares, tanto municipais, estaduais 

quanto federais, que haja a implementação de políticas de superação do racismo e para a 

                                                           
23 Ela comanda o Ministério da Cidadania, que abarca as seguintes Secretarias: Direitos Humanos, Mulheres e 

Igualdade Racial. A unificação foi feita no dia 2 de outubro de 2015, durante a reforma ministerial feita pelo 

Planalto. Apesar de pautas que nem sempre dialogam, a unificação foi feita por base nos Direitos Humanos.  
24 Trata-se da Medida Provisória nº111. 
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erradicação da miséria em âmbito nacional. A data de criação da SEPPIR, 21 de março em 

2003, é também o Dia internacional de luta contra a discriminação racial25. 

Além da preocupação com a sub-representação de jovens, mulheres, negros e negras, 

há ainda a manutenção de políticas públicas já conquistadas como as cotas, a lei 

10.639/2003 e o Plano Juventude Viva. Este último está em reformulação, segundo sua 

página oficial, e age, inicialmente, nos 142 municípios brasileiros que, em 2010, 

concentravam 70% dos homicídios contra jovens negros. Acerca do Plano Nacional da 

Juventude Viva, caracteriza-se: 

 

O Plano Juventude Viva é uma iniciativa do governo federal, coordenada pela 

Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), vinculada à Secretaria-Geral da Presidência 

da República (SGPR) e pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(Seppir). O Plano reúne ações de prevenção para reduzir a vulnerabilidade de jovens 

negros a situações de violência física e simbólica, a partir da criação de oportunidades 

de inclusão social e autonomia para os jovens entre 15 e 29 anos. (BRASIL; BRITO, 

2014)  
  

O Plano Juventude Viva está articulado com a atual campanha da Anistia 

Internacional, #JovemNegroVivo. É importante notar que os dados acerca do negro – 

sobretudo o jovem negro homem, na campanha – estão vinculados também com 

informações acerca da pobreza e da vulnerabilidade social, culminando na violência26. 

Resgatando o conceito de invisibilidade, observa-se que a população negra27 tem sua 

imagem vinculada à pobreza e à marginalidade, sendo isolada das representações por ser 

sub-representada no imaginário dos grandes centros – conforme pode ser visto no item 1.3 

Ser afro no Brasil: o racismo institucionalizado e a luta sociocultural.  

Estas lacunas de representação estão relacionadas à invisibilidade e às narrativas que 

cultivamos enquanto cultura nacional. Com relação aos dois Estados (São Paulo e Rio 

Grande do Sul) escolhidos para o recorte desta dissertação, é possível fazer um desafio 

mental. Quando pensamos em negros e negras politicamente ativos e que fazem parte da 

cultura brasileira, quantos deles são de São Paulo e do Rio Grande do Sul? O Estado 

paulista é um dos berços do rap nacional, tendo nomes midiáticos como Mano Brown e o 

                                                           
25 Data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), devido à tragédia ocorrida em Joanesburgo 

(África do Sul), em 1960, conhecida por Massacre de Shapperville.  Nesta data, cerca de 20 mil negros 

protestavam contra a lei do posse (que os obrigava a carregar cartões de identificação para andarem na cidade), 

quando foram surpreendidos por tiros vindos das tropas do Exército – 69 pessoas morreram e outras 186 ficarão 

feridas. 
26 Ver item 1.3 Ser afro no Brasil: o racismo institucionalizado e a luta pela inclusão sociocultural. 
27 Ver item 1.3 Ser afro no Brasil: o racismo institucionalizado e a luta pela inclusão sociocultural. 
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próprio Racionais MCs, Sabotagem, Negra Li e o grupo RZO e Emicida, constantemente 

lembrados por seus discursos engajados – colocando a situação, sobretudo, da população 

negra, pobre e periférica em pauta. No Estado gaúcho, por sua vez, há as figuras da escritora 

Maria Rita Py Dutra e do político Paulo Paim28, ambos ligados ao Movimento Negro 

gaúcho. O movimento negro, em ambos os Estados, possui seus líderes e desempenha 

ações, vale dizer. O exercício mental proposto é um exemplo de como a imagem pesa 

quando tratamos da representação midiática, da escola e da identidade brasileira. 

Vale ressaltar que o rap paulistano, contudo, tem sido pauta nos últimos vinte anos, 

sendo mais apropriado recentemente via consumo por outras classes. Porém, questiona-se 

quem desempenhava tal papel nos anos anteriores, como Abdias do Nascimento o fizera. O 

apagamento ou a invisibilidade do negro, sobretudo da figura política negra, está 

diretamente relacionada à formação da sociedade brasileira. No século XIX, os negros ainda 

trabalhavam em ambiente rural ou exercendo funções subalternas na sociedade da época. 

Enquanto no Rio Grande do Sul o negro era utilizado para as charqueadas, em São Paulo 

seu trabalho dizia respeito aos cafezais e canaviais. Após a Lei Áurea, com a introdução da 

República e o crescimento das cidades urbanas, a população negra foi gradativamente 

migrando para estes centros em busca de trabalho. Como vimos anteriormente no item 1.1 

Raízes da História africana: a História de um povo vindo do além-mar e os dez valores 

civilizatórios africanos, houve uma tentativa de apagar ou amenizar a mestiçagem e a forte 

presença de descendentes de africanos com políticas de branqueamento – em São Paulo, 

com a vinda de italianos, e no Rio Grande do Sul, com a vinda de italianos e alemães29. 

A partir destas características históricas da formação da sociedade brasileira, nota-se 

a circularidade narrativa (BRUM, 2013), atrelada à errônea tentativa de civilização, baseada 

em conceitos eurocêntricos de sociedade e, assim, de direitos civis. Se um indivíduo não é 

reconhecido como cidadão, de modo a ter seus direitos garantidos, ele é invisível e, logo, 

não é representado nas narrativas que compõem a História. O reforço do didatismo sem 

criticidade e a repetição da História formulada com base no eurocentrismo e no racismo 

ajudam a legitimar esta invisibilidade.  

A fim de reparar tais violências simbólicas e dívidas históricas, os movimentos 

sociais, no caso da temática aqui estudada, sobretudo, o movimento negro, reivindica a 

implementação de políticas públicas que insiram o indivíduo negro na sociedade, 

                                                           
28 Atual senador pelo Partido dos Trabalhadores (PT-RS). 
29 Tanto italianos quanto alemães chegavam ao país fugindo das consequências das duas Guerras Mundiais e este 

fato foi explorado pela política de branqueamento. 
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reconhecendo seus direitos civis e o direito à afro-brasilidade representada. Neste século, 

além da criação do SEPPIR, o dia 26 de abril de 2012 é considerado especial na história das 

relações raciais brasileiras. Nesta data, o Supremo Tribunal Federal aprovou com 

unanimidade a adoção de políticas de cotas para negros e indígenas em instituições de 

Ensino Superior de todo país. 

Embora este seja um passo determinante para o começo da caminhada em prol do 

protagonismo de indivíduos negros nos locais e na esfera pública (firmando a garantia 

constitucional de Educação a qualquer cidadão brasileiro), alguns ranços colonialistas e 

racistas perpetuam. Um exemplo disso é que não-raro retoma-se a black face em trotes 

universitários ou mesmo vemos palavras de ódio aos estudantes negros, sobretudo, cotistas. 

Vale lembrar que, apesar da política de cotas, nem todo negro na universidade faz uso dela 

– mas todo negro na universidade apresenta novos elementos históricos e é outro curso na 

circularidade narrativa que construímos hoje. Considera-se, pois, que a raça é um conceito 

sociológico, uma construção social e não um conceito biológico (CAMPOS; MACHADO, 

2008). A negação, a rejeição e o enfrentamento de indivíduos negros no espaço universitário 

dão-se ainda pelo pensamento branqueador do início do século XX – e pela força no 

imaginário popular do negro relaciona ao subalterno e ao escravo. O episódio ocorrido no 

dia 7 de outubro de 2015, na Universidade Presbiteriana Mackenzie (instituição de ensino 

de 145 anos, considerada tradicional na capital paulista), evidencia este pensamento 

branqueador: em um dos banheiros da Faculdade de Direito, foi encontrada uma pichação 

que dizia: “Lugar de negro não é no Mackenzie. É no presídio” (sic). 

Espaços como a universidade ainda são considerados elitizados e o processo de 

inclusão de jovens pobres e negros tem sido lento, porém, gradual após a implementação da 

política de cotas. Apesar disso, ainda vemos alusões de que “A universidade não é para 

negros, mas, sim, a prisão30” e mesmo a humilhação com relação a funcionários prestadores 

de serviços em instituições de ensino que são humilhados – como na universidade federal31 

em que uma funcionária foi chamada de “macaca” por estar fazendo seu serviço. 

Considerando o conceito de topoi de Boaventura de Sousa-Santos (1997), ressaltamos a 

                                                           
30 BARBOSA, Anne. Pichação racista é encontrada em banheiro do Mackenzie em SP . Disponível em: < 

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/10/pichacao-racista-e-encontrada-em-banheiro-do-mackenzie-em-

sp.html> Acesso em: 8 out. 2015. 
31 IG. Alunos fazem protesto após episódio de racismo em universidade. Disponível em: 

<http://odia.ig.com.br/noticia/brasil/2015-10-08/alunos-fazem-protesto-apos-episodio-de-racismo-em-

universidade.html>. Acesso em: 8 out. 2015. 
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incompletude das culturas e por isso a importância de sua relação inter e transcultural. O 

topoi é justamente o ponto duro em que uma cultura julga se sobrepor à outra – ditando 

lugares e discursos. O exemplo dos constrangimentos na universidade transparece o 

encontro de culturas e universos distintos, como uma microrreprodução da sociedade. 

Boaventura afirma: 

 

Os topoi são os lugares comuns retóricos mais abrangentes de determinada cultura. 

Funcionam como premissas de argumentação que, por não se discutirem, dada a sua 

evidência, tornam possível a produção e a troca de argumentos. Topoi fortes tornam-

se altamente vulneráveis e problemáticos quando «usados» numa cultura diferente. 

O melhor que lhes pode acontecer é serem despromovidos de premissas de 

argumentação a meros argumentos. Compreender determinada cultura a partir dos 

topoi de outra cultura pode revelar-se muito difícil, se não mesmo impossível. 

(SOUSA-SANTOS, 1997, 27) 

 

Os casos acima citados exemplificam o racismo como um topoi forte, que torna o 

convívio entre diferentes problemático – impedindo que haja o reconhecimento de 

alteridades, conceito no qual demanda relação. Topois duros como estes não são casos 

isolados e estão presentes no noticiário e no cotidiano – o racismo de cada dia. A seguir, 

veremos alguns exemplos da tentativa de desconstrução do racismo e o reconhecimento de 

elementos e personagens afro-brasileiros na identidade brasileira.  

 

A FORÇA DO MEU BLACK POWER: RESISTÊNCIA E RESILIÊNCIA 

 O cabelo afro, marcado por ser crespo, cacheado ou adornado com bandanas e 

turbantes, faz parte da identidade afro-brasileira. Negros e mestiços, todavia, não-raro são 

discriminados pelo tipo de cabelo como costumeiramente se vê em descendentes de 

europeus. A herança genética carrega também a herança histórica de racismo e preconceitos. 

Com tal imposição e humilhação estéticas, é comum indivíduos recorrerem a tratamentos 

químicos a fim de “domar” o volume do popularmente dito “cabelo ruim” e a tensão dos 

fios. Note que o racismo é observado no próprio vocábulo popular, que separa cabelos entre 

bons (lisos) e ruins (crespos), já denotando a herança colonialista e eurocêntrica para 

interpretarmos o outro. 

 Um exemplo na cultura pop deste tipo de perseguição, que afeta afrodescendentes de 

todas as classes e ultrapassa barreiras geográficas, é a petição feita para a pequena Blue Ivy 

Carter, em 2014. Então com dois anos, a filha única dos músicos (negros) Beyoncé Knowles 

Carter e Jay Z (Shawn Corey Carter), foi alvo de um abaixo-assinado intitulado “Penteie o 



46 
 

cabelo dela” (Comb her hair). Como filha de pessoas públicas, a criança cresce sob 

holofotes e a permanência de seu cabelo afro incomodou alguns cidadãos estadunidenses. A 

petição, criada por uma usuária, que assina como JT, alcançou 5.771 assinaturas das 7.500 

postas como meta. Além das assinaturas, o abaixo-assinado traz o seguinte texto 

introdutório32: 

 

Como uma mulher que entende a importância dos cuidados com os cabelos, fico 

incomodada ao assistir a uma criança sofrendo por falta de hidratação no cabelo. Sean 

Carter, conhecido como Jay-Z, e Beyoncé têm falhado ao cuidar do penteado da filha Blue 

Ivy. A menina tem aparecido com dreads e tochas de cabelos embaraçados. Por favor, 

vamos manifestar nossa insatisfação e pedir um pouco mais de cuidado com o cabelo de 

Blue Ivy. (JT, 2014) 

   

Nota-se no trecho acima certa perversão com relação à aparência de uma criança com, 

então, dois anos. O fato de a mãe mudar seu cabelo rotineiramente, ora loira, ora morena, ora com 

cachos, ora com os cabelos lisos, criou no imaginário de alguns o direito de colocar tais 

características como imperativas à aparência de Blue Ivy. Natana Alvina Botezini (2014), em seu 

estudo, com base em mulheres negras, sobretudo, nos relembra que o cabelo black power está 

ligado ao movimento negro, sobretudo na ebulição dos anos 1970. Assim, o black power tem sua 

imagem diretamente relacionada aos movimentos sociais de luta, além de indicar reconhecimento e 

respeito ao povo negro – tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Como representantes negros 

em um país em que o racismo é declarado e a segregação racial ainda é uma realidade (vide os 

noticiários com as mortes de negros por violência policial), o casal Carter costuma unir sua 

imagem ao movimento negro estadunidense. Sendo assim, como hipótese, interpretamos que a 

manutenção do cabelo natural de sua filha faz parte desta simbologia – da mesma maneira, 

destacamos a idade da criança em destaque e o pedido impróprio de submetê-la a tratamentos 

químicos.  

 Botezini caracteriza o cabelo afro como cabelo étnico (2014) e enfatiza que ele é o símbolo 

de uma identidade coletiva. A mudança na estrutura capilar (BOTEZINI, 2014), isto é, a submissão 

ao relaxamento ou ao alisamento químico, é uma estratégia para que os sujeitos possam adentrar 

outros espaços sociais. Desta maneira, o cabelo sedoso e sem volume torna-se uma metáfora da 

imposição hegemônica – traduzida em humilhação e vergonha ocasionadas devido à violência 

estrutural e ao sofrimento social. 

                                                           
32 As a woman who understands the importance of hair care. It's disturbing to watch a child suffering from the 

lack of hair moisture. The parents of Blue Ivy. Sean Carter A.K.A Jay-Z and Beyoncé has failed at numerous 

attempts of doing Blue Ivy Hair. This matter has escalated to the child developing matted dreads and lint balls. 

Please let's get the word out to properly care for Blue Ivy hair. (sic) 
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 Em seu estudo, Botezini (2014) destacou quatro blogs: Blogueiras Negras, Meninas Black 

Power, Encrespando e Aumente o Volume. Todos eles possuem relação com o movimento negro 

brasileiro, são formados por mulheres que se reconhecem e são reconhecidas como negras e que já 

se submeterem ao relaxamento e/ou ao alisamento capilar em algum momento de suas vidas. Nota-

se que estamos tratando de identidades transitórias e contingentes, configuradas como plurais e 

históricas (BOTEZINI, 2014). Enquanto o cabelo natural e a cor da pele são símbolos étnicos com 

sinais e reconhecimento, luta e resistência, o cabelo quimicamente tratado carrega consigo a 

opressão que o povo negro enfrenta há séculos – neste caso, por se tratar de um padrão de beleza 

diferente do europeu e mesmo do indígena.  

Cabelo crespo, nariz arredondado, lábios grandes e pele negra são traços marcante na 

denominação, mesmo que informal, estética do afrodescendente no Brasil. Sendo assim, é comum 

vermos celebridades afinarem o nariz e os lábios com procedimentos cirúrgicos, alisarem os 

cabelos e usarem produtos clareadores de pele com o objetivo de maior aceitação social. O objetivo 

é sempre ser aceito por aqueles que antes não lhe legitimavam como protagonista. O cantor pop 

Michael Jackson é um exemplo destas transformações, aliadas à baixa autoestima e às tentativas de 

disfarçar o vitiligo. O discurso da atriz Lupita Nyong’o33, no evento Black Woman in 

Hollywood, revela a importância da resiliência e da representação midiática para o 

autoconhecimento e aceitação das características afro: 

 

Quero aproveitar essa oportunidade para falar de beleza. Beleza negra. Recebi uma 

carta de uma garota e gostaria de compartilhar um pequeno trecho com vocês. 

'Querida Lupita, acho que você tem muita sorte por ter tanto sucesso em Hollywood 

mesmo sendo tão negra". Eu estava a ponto de comprar o creme Whitenicious da 

Dencia para clarear minha pele quando você apareceu no meu mundo e me salvou'. 

Meu coração sangrou um pouco quando li essas palavras. Eu nunca imaginaria que 

meu primeiro trabalho fora da escola seria tão poderoso e que me tornaria esse tipo de 

imagem de esperança do mesmo jeito que as mulheres de 'A cor púrpura' foram para 

mim. Lembro do tempo em que eu também me achava feia. Eu ligava a TV e só via 

peles claras. Fui insultada e provocada por causa da cor da minha pele ‘negra como a 

noite’. E minha única prece para Deus era no sentido de pedir que acordasse no dia 

seguinte mais clara. Amanheceria, e eu estaria tão animada com minha nova pele, que 

evitava até estar na frente do espelho, porque eu queria ver meu rosto claro antes. E 

todo dia eu experimentava a mesma frustração de estar tão negra quanto o dia anterior. 

Tentei negociar com Deus: disse que nunca mais roubaria cubos de açúcar no meio da 

noite se ele me desse o que eu queria; disse que ouviria cada palavra que minha mãe 

dissesse e que nunca perderia meu suéter da escola de novo se ele me tornasse mais 

clara. Mas imagino que Deus não tenha se impressionado muito com minha barganha, 

porque ele nunca ouviu. Quando me tornei adolescente passei a me odiar ainda mais, 

como se pode imaginar que aconteça na adolescência. Minha mãe tentava me dizer 

                                                           
33 Evento da revista Essence, de 2014 – na mesma semana, a atriz ganhou o Oscar de Melhor  Atriz Coadjuvante, 

por seu papel em “12 anos de escravidão” (MCQUEEN, 2013). 
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que eu era linda, mas não tinha consolo: ela é minha mãe, é claro que vai pensar e 

dizer isso. E aí Alek Wek apareceu na cena internacional. Uma modelo celebrada, 

negra como a noite, estava em todas as pistas e em todas as revistas e todo mundo 

estava falando sobre como ela era bonita. Até Oprah disse que ela era linda, e isso se 

transformou em um fato. Não conseguia acreditar que as pessoas estavam 

considerando uma mulher que se parecia tanto comigo bonita. Minha pele sempre foi 

um obstáculo a ser superado e, de repente, Oprah estava me dizendo que não era. Era 

confuso. E eu queria rejeitar, pois tinha começado a apreciar a sedução da 

inadequação. Mas uma flor não podia ajudar, mas, sim brotar dentro de mim. Quando 

vi Alek inadvertidamente eu vi um reflexo de mim mesma que eu não podia negar. 

Agora eu tinha entusiasmo, pois sentia-se mais vista, mais apreciada pelos ‘guardiões 

da beleza’ de longe. Mas, ao meu redor, a preferência por pele clara prevaleceu. Para 

os observadores que se achavam importantes eu ainda não tinha beleza. E minha mãe 

me dizia: "Você não pode comer beleza. Isso não te alimenta." E essas palavras me 

incomodavam: eu não entendia o que queria dizer até compreender que beleza não era 

uma coisa que eu poderia adquirir ou consumir, era algo que eu apenas tinha que ser. 

E o que minha mãe quis dizer quando falou que você não pode comer beleza é que 

você não pode confiar apenas na aparência para se sustentar. O que nos sustenta, o que 

é fundamentalmente bonito é compaixão por si mesmo e para aqueles ao seu redor. 

Esse tipo de beleza inflama o coração e encanta a alma. Foi o que trouxe a Patsey 

tantos problemas com seu senhor, mas isso também foi o que manteve a história dela 

viva até hoje. Nós lembramos a beleza do espírito dela, mesmo após a beleza de seu 

corpo se esvair. Então espero que minha presença nas telas e nas revistas possa te 

jogar, jovem menina, em uma jornada similar. Que você possa sentir a validação de 

sua beleza externa mas também se comprometa ao máximo em ser bonita por dentro. 

Não existe sombra para este tipo de beleza. (NYONG’O, 2014) 

 

O padrão estético eurocêntrico imposto há séculos causa danos para aqueles que não 

correspondem a ele. O depoimento de Lupita Nyong’o mostra o quão cruel a não-representação 

pode ser para a construção de identidades e para a marginalização de indivíduos e suas culturas. O 

empoderamento, sobretudo, de mulheres negras nas últimas décadas está relacionado ao 

protagonismo e à consciência crítica e politizada das mulheres – muitas delas, por intermédio do 

feminismo. 

O feminismo negro ganha força em 1970, no Brasil, devido ao conflito de interesses e ânsia 

por uma representação que as mulheres negras não encontravam no feminismo nem no movimento 

negro em si. Para não ser subalterna ao homem negro, nem pautada pelo padrão hegemônico da 

mulher branca, mulheres negras se organizaram e passaram a reivindicar pautas condizentes com a 

sua realidade. Além dos blogs já mencionados nesta neste capítulo, como o Blogueiras Negras, 

nomes como Djamila Ribeiro, Chimamanda Ngozi Adichie e Angela Davis são essenciais para o 

debate atual acerca da mulher negra. A seguir, algumas das pautas do feminismo negro34: 

                                                           
34 ARRAIS, Jarid. Feminismo negro: sobre minorias dentro da minoria. Disponível em: 

<http://revistaforum.com.br/digital/135/feminismo-negro-sobre-minorias-dentro-da-minoria/>. Acesso em: 10 

out. 2015.  
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(a) Mercado de trabalho: a aprovação da PEC 66 acerca dos direitos trabalhistas das 

empregadas domésticas atinge a realidade de muitas mulheres negras – cerca de 67% das 

trabalhadoras do lar são negras. Além disso, mulheres negras ganham menos do que 

mulheres brancas, da mesma forma que enfrentam também dificuldade para ingressar no 

ensino superior. 

(b) Aborto35 e direitos reprodutivos: mulheres negras enfrentam resistência para o aborto, seja 

de médicos, seja de conselheiros religiosos – como a maioria se encontra em situação de 

pobreza, a coerção destes grupos é marcante. Sendo assim, destina-se a ela o aborto 

clandestino, com alta vulnerabilidade e risco de morte também à mãe. 

(c) Violência doméstica e sexual: segundo o Ipea, no Brasil, 61% dos casos de óbito por 

feminicídio tem como vítima mulheres negras. A cultura do estupro distingue também a 

qualificação de suas vítimas por etnia. Enquanto as mulheres brancas são violentadas 

devido ao seu gênero, as negras são violentadas devido ao gênero e à etnia – sexualização 

do imaginário da mulata e reprodução da violência colonial com as mulheres escravizadas. 

(d) Padrão de beleza e mídia: o número reduzido de mulheres negras na grande mídia está 

ligado ao discurso já mencionado de Lupita Nyong’o. O padrão que impera, mesmo no 

mestiço Brasil, é o europeu: cabelos lisos, bochechas rosadas, nariz fino. 

(e) Mulher negra x homem negro: o feminismo negro se dá pela reivindicação e pela crítica ao 

sexismo, ao local social subalterno e imposto para mulheres e à violência que estas estão 

submetidas. 

(f) A conscientização: um ato de resistência pela existência livre e quebra de status quo, em 

prol do não esquecimento e do protagonismo da situação dos negros no Brasil. 

 

Tais pautas nos relembram que as relações étnico-raciais no Brasil ainda são 

marcadas pela marginalidade de um grupo para a hegemonia do outro. Ou seja, a população 

negra vive, em geral, de maneira vulnerável. A mulher negra, além da marginalidade, 

enfrenta também o sexismo e o machismo históricos. Trata-se de relações com base no 

preconceito, sobretudo, no racismo. 

Vale lembrar que o racismo foi um forte instrumento imperialista na história das 

Américas – sendo utilizado como tentativa de supremacia entre povos europeus ocidentais e 

o resto do mundo. O corpo, desta forma, pode ser interpretado como uma questão de classe 

                                                           
35 No Brasil, o aborto é legal somente em casos de estupro, feto com anencefalia e risco de morte para a mãe. 

Segundo o artigo 124 do Código Penal, quem cometer o aborto de propósito pode sofrer pena de um a três anos 

de prisão. As possibilidades ao direito ao aborto podem ficar ainda mais restritas caso a PL 5069/2013 seja 

aprovada. 
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e não como uma performance. No caso aqui estudado, o corpo negro é uma questão de luta 

de classe, em prol da afirmação e do reconhecimento de indivíduos, sua cultura e sua 

História – o corpo como representação social, política e experiência.  

Desta maneira, destacamos aqui a importância do conceito de resiliência para 

entendermos tais classificações do corpo. Lucienia Martins (2013, p.72-74), entende por 

resiliência: 

 

Nos últimos anos, a ciência tem levantado questões que buscam explicar a capacidade 

desenvolvida pelas pessoas, de superação de adversidades. O fato é que diante de 

situações e de condições semelhantes, algumas pessoas paralisam-se, enquanto outras 

buscam recursos internos e externos que as favoreçam para a superação de tais 

situações, sendo que, em alguns casos, pode até haver fortalecimento da pessoa depois 

da vivência traumática. [...]A palavra resiliência vem do latim resilio e significa saltar, 

voltar, recuar, fortalecer-se, encontrar-se, romper, transformar-se, ou seja, reconstruir-

se de forma assertiva, positiva, encorajando-se depois do momento de infortúnio, mal-

estar e infelicidade. As múltiplas definições de resiliência convergem para a 

capacidade dos objetos, dos materiais e dos seres vivos de se reinventarem usando a 

sua faculdade de transformação. (MARTINS, 2013, p. 72-74) 

 

 Considerando a História afro e afro-brasileira, a classificação da experiência com o 

corpo calcada na identidade (mutável) de cada indivíduo está relacionada à superação e à 

capacidade de transformação e reinvenção dos sujeitos perante seus tempos. A resiliência é 

notada justamente porque há o estigma do negro no Brasil – é devido ao estigma que há o 

preconceito e o racismo. Com relação ao corpo afro, sobretudo, o cabelo black power, nota-se 

nos discursos as fases para a construção de estigma (GOFFMAN, 1963). A primeira é a 

atribuição de características que distinguem aquele corpo dos demais – binaridade branco e 

negro. A segunda é a valorização da característica como negativa. A terceira é a generalização 

negativa do atributo, ditando tratamento e modo de olhar – exercendo forte coerção e 

exclusão. A quarta é a desvalorização social daqueles que possuem o cabelo crespo. 

Ao alisar o cabelo, a mulher negra negocia sua entrada em campos simbólicos 

considerando suas fragilidades perante a hegemonia: o gênero e a etnia. Tanto manter o 

cabelo natural quanto mudar sua estrutura estão ligados ao corpo enquanto experiência, 

negociação e aceitação do self e sua identidade. Ao mesmo tempo, o corpo social é notado 

pela sua representação: se liso, como submissão às imposições hegemônicas, usado como 

estratégia dentro do jogo social; se étnico, como símbolo da luta e da resistência de um povo. 

O corpo político, por sua vez, nota-se no black power, enquanto novo elemento a ser inserido 

no jogo social – não sendo obrigatória a submissão aos padrões hegemônicos. Botezini (2014) 

explica também que o cabelo está relacionado às dimensões pessoal, social e política, ao 
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mesmo tempo que representa resistência, afirmação e auto reconhecimento. No filme Vista 

minha pele36, de Joel Zito Araújo, presente na análise desta dissertação, tais pontos serão 

retomados, uma vez que o cabelo das personagens é um dos pontos fortes da trama, devido à 

negociação feita – a jovem branca, que gostaria de ser negra, usa o cabelo com trancinhas 

para se sentir próxima da imagem hegemônica na trama.  

A organização dos movimentos civis, sobretudo, negro e sua força entre as décadas 

de 1960 e 1980 estão relacionadas ao momento histórico vivido – relembrando que 

aconteciam as lutas de descolonização no continente africano. Figuras como Afrika 

Bambaataa, Nina Simone, James Brown, Martin Luther King, Fela Kuti, Dona Ivone Lara, 

Elza Soares, Martinho da Vila e outras referências ligadas ao samba de raiz e às escolas de 

samba, eram as representações populares da música na época – sendo assim, da cultura 

popular.  Da mesma forma que Beyoncé, Jay Z (e Blue Ivy), John Legend, Mano Brown e 

os Racionais, MC Soffia, MC Ludmilla, Thiaguinho e novos nomes do samba representam a 

cultura popular hoje. MC Soffia pode ser entendida como a renovação: tem apenas 11 anos 

e suas letras contam o cotidiano de uma menina negra, sempre reverenciando a África e a 

ancestralidade. É por intermédio destas representações que as lutas e o movimento negro 

ganham novos elementos narrativos e são incorporados na cultura de massa.  

Desde tais décadas, tenta-se descontruir a ideia errônea de que o cabelo étnico ou 

black power seja ruim, desleixado e comparável à palha de aço. A revista Atrevida (voltada 

ao público adolescente feminino), em janeiro de 2015, publicou uma entrevista com a banda 

brasileira Fly, perguntando a opinião dos três meninos sobre tranças. Embora um deles 

tenha dito gostar, o segundo afirmou “odiar”, embora esteja mudando a ideia sobre esta 

estética. Já o terceiro integrante foi categórico: “É bonito, para quem tem o ‘cabelo ruim’ é 

a salvação”. A publicação afirmou que todos riram depois da frase. Percebe-se a 

marginalização do cabelo crespo caracterizado como “cabelo ruim”, além disso, uma 

tentativa de invisibilizar o cabelo da garota, que não é, hegemonicamente, liso. Evidencia-se 

também o padrão de beleza imposto às meninas por garotos (brancos), configurando 

machismo. Nota-se duas violências coercitivas: uma com relação à herança étnica e outra 

com relação ao gênero. 

Os próprios humorísticos televisivos, muitas vezes, reforçaram tais ideias no 

decorrer das últimas décadas, por exemplo, assim como a inferiorização do negro nestes 

                                                           
36 Curta-metragem de 2003 e que foi dirigido por Joel Zito Araújo. O filme faz parte do módulo II “Convivência 

democrática” da série de cartilhas Relações étnico-raciais e de gênero (2007). A análise deste filme pode ser 

conferida nesta dissertação no item 3.4.2 Análise narratológica do produto editorial didático Vista minha pele. 
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quadros. Em Zorra Total, da Rede Globo, a personagem Adelaide (interpretada pelo ator 

branco Rodrigo Sant’Anna) é composta por recursos de maquiagem para representar uma 

negra, além disso, apresenta como característica o fato de ser desdentada e relapsa – ao 

encontrar uma palha de aço, a personagem afirmou que se tratava do cabelo de sua f ilha. O 

personagem Mussum (interpretado pelo ator Antônio Carlos Bernardes Gomes), no 

humorístico Os Trapalhões, da mesma emissora, era sempre associado à embriaguez, à 

malandragem e era chamado de crioulo. 

Botezini (2014), em sua pesquisa, notou que nos blogs analisados houve uma 

tentativa de fuga da identidade étnica, mas ressalta que se faz preciso considerar a 

ancestralidade dos indivíduos – característica esta notável também pela estética capilar, que 

está ligada à descendência. Em certas etnias africanas, afirma a autora, o cabelo monstra o 

papel social de determinado indivíduo no grupo. O uso de tranças, turbantes e do black 

power resgatam valores civilizatórios afro como a memória, a ancestralidade e a religião. 

O cabelo crespo, assim, é força e resistência, remetendo à redescoberta do self e à 

capacidade de agendamento dos sujeitos que o mantém. O corpo é também um local da 

cultura, onde as lutas de reconhecimento se tornam possíveis e palpáveis. E é por isso que a 

representação estética fidedigna da afro-brasilidade em produtos editoriais didáticos é 

importante, pois, se é na escola que começamos a nos relacionar com o diferente, é nela 

também que as experiências discriminatórias começam. 

 

FUTEBOL: NEGRITUDE NEGOCIADA E POLÍTICA 

Do Maravilha Negra, passando por Pelé (o rei) até Neymar Jr. No país do futebol, é 

no esporte bretão que o protagonismo de indivíduos negros é inquestionável em termos de 

representação. Sobre o mais popular esporte praticado no Brasil, Joel Rufino dos Santos 

(1981, p. 9) afirma: no futebol encontra-se a arte popular contra sistemas de jogos 

importados. Mais do que transcender as regras britânicas, o futebol brasileiro conta também 

a luta de classes e a relação étnica dentro das quatro linhas no gramado, marcado à cal.  

A primeira bola de futebol chegou ao Brasil em outubro 1894, com o paulista 

Charles Miller. Tratava-se da importação de um esporte, outrora, burguês e universitário na 

Inglaterra, com o mesmo status que o tênis e o golfe. Santos (1981, p. 13) afirma ainda que 

era um esporte elegante e obediente a um código. Contudo, quando aqui chegou, o futebol 

não era mais o esporte nacional inglês – o críquete o era. Desta maneira, adotamos um 

esporte-órfão, ação que Santos destaca fazer parte da identidade brasileira: adotar aquilo que 
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a Europa desprezava na época. Com a mesma criticidade, ele afirma que tal adoção fazia 

parte da característica imperialista, afinal, a influência inglesa estava em todas as partes , a 

partir de seus vários produtos. 

A priori, o futebol era um esporte da elite, enquanto os pobres, que não tinham 

dinheiro para o ingresso, o uniforme e a bola, espiavam por cima do muro.  Os que 

conseguiam entrar eram tratados como intrusos, uma vez que os esportistas reverenciavam a 

elite do início do século XX – até mesmo os intelectuais se rendiam ao futebol, comparando 

os jogadores aos deuses do Olimpo. Contudo, como parte da política de embranquecimento 

e para conter a expansão da cultura afro no Brasil, o futebol incorporou as camadas mais 

pobres (formadas também pelos escravos “recém-libertados” devido à Lei Áurea e seus 

descendentes). O esporte praticado pelos escravos, até então, era uma luta rápida e gingada: 

a capoeira. Porém, ela era proibida pela polícia. E foi assim que o futebol ganhou a alcunha 

de “jogo de pobre”, pois foi uma alternativa à capoeira, por intermédio de uma manobra 

política. 

Nos campos, contudo, os jogadores, em sua maioria, eram brancos. Os negros que 

compunham os times usavam pó de arroz para se esbranquiçarem – o oposto do black face 

já mencionado. Santos (1981, p. 15-16) exemplifica tal negociação étnica com a passagem 

sobre o jogador Carlos Alberto, do Fluminense: 

 

O field está repleto, como sempre, de moças da sociedade. O referee, de chapelão 

panamá, já trila o apito. Na porta dos vestiários, já se ouve o riscado impaciente das 

travas no chão de cimento. O coração de Carlos Alberto parece que vai sair pela 

boca! É a hora que mais teme. Corre pela última vez ao espelho e tome nova camada 

de pó-de-arroz! Retira cuidadosamente a gorra de meia – o cabelo duro assentado 

em escadinha até o cocoruto. Está pronto. Os companheiros são compreensivos com 

ele, até ajudam na maquiagem. O team adentra o gramado. Correm, feito um bando 

de andorinhas, até a arquibancada. Hip, hip, hurra! Carlos Alberto está quase feliz. 

Ninguém o xingou até aqui. Será que escapa desta vez? De repente – ele já se 

preparava para bater bola – o grito da geral trespassa-lhe o coração: “Pó-de-arroz”. 

Campo do Fluminense, Rio, 1912. Com este grito da galera americana, contra um 

craque que “precisava” ser branco para jogar, nasceu o apelido que o Flu conserva 

até hoje. “Pó-de-arroz!”.  (SANTOS, 1981, p. 15-16) 

 

O uso das palavras em inglês evidencia que o futebol ainda carregava, muito, os 

costumes ingleses. O pó de arroz e o “cabelo duro” assentado remetem à negociação sócio 

espacial e à readaptação de identidade para que Carlos Alberto pudesse penetrar neste 

campo de brancos. Sua história como afrodescendente ficou invisível para que personagem 

ou a outra faceta de sua identidade, a de jogador de futebol, pudesse ser aceita e legitimada. 
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Retomando aqui o conceito de resiliência, se ela une as duas pontas da narrativa, articulando 

passado e presente, no exemplo acima fica clara a tentativa de invisibilizar ou mesmo tornar 

exótico o jogador Carlos Alberto, além de impor o pensamento da política de 

branqueamento, conforme vimos no item 1.1 Raízes da História africana: a História de um 

povo vindo do além-mar e os dez valores civilizatórios africanos.  

Dois anos antes, em 1910, os primeiros times do povo começaram a surgir. 

Corinthians Paulista, Vasco da Gama, Internacional, Atlético Mineiro, Santa Cruz – eram 

times que antagonizavam grã-finos como Fluminense, S. P. Athletic e The S. P Railway. 

Uma analogia à luta de classes do início da urbanização e do crescimento das grandes 

capitais. Num primeiro momento, times ricos jogavam contra ricos e times pobres contra 

pobres – aqueles acreditavam que o esporte praticado pelo povo não obedecia a regras, não 

era foot-ball. Porém, como a quantidade de times do povo cresceu muito, burgueses e 

proletários passaram a se enfrentar e a se misturar. Deste modo, muitos dos ditos 

admiradores do “esporte bretão” deixaram de sê-lo (SANTOS, 1981, p. 17), perdendo o 

público e a presença das moças e dos rapazes da alta sociedade para esportes como o remo e 

a equitação. Os jornais da época acusavam o futebol de ter se tornado violento e descortês.  

Muitos clubes fecharam, pois, segundo Santos (1981, p. 18), não havia graça em ver 

um “Inglês apanhar de um preto”. Assim, malandros, não-trabalhadores e moleques 

substituíram os grã-finos. Diferentemente de hoje, o futebol não rendia dinheiro e, apesar 

disso, havia suas exigências: os jogadores tinham que ser mulatos (não negros) e não 

podiam ser procurados nem foragidos da polícia. O modo de jogar era copiando as jogadas e 

os movimentos ensinados pelos folhetins ingleses – modelo que obviamente sofreu 

adaptações. 

Como já mencionado, a presença de negros na cidade de São Paulo está relacionada 

também à liberdade pós-abolição. O lazer desta população eram os batuques e os cortiços da 

cidade estavam repletos. Se em 1890, São Paulo tinha 64 mil habitantes, em 1894 este 

número saltou para 192 mil. Entre 1904 e 1917, eclodiram as greves operárias, 

reivindicando melhores condições de trabalho e melhores salários. Na intensa greve de 

1917, o futebol foi usado como meio para fazer os operários gastarem energias no esporte – 

e não na organização operária. Santos (1981, p. 22) afirma que “Os municípios isentaram os 

campos de impostos; os industriais se apressaram em construir grounds; a polícia parou de 

reprimir as rachas em terrenos baldios; os castigos aos estudantes de escolas públicas que 

fossem pegos jogando futebol, suspensos”.  
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Já no Rio de Janeiro, embora a população não crescesse tão de pressa quanto em São 

Paulo, o número de pessoas “vadiando” era maior. Como atividades do povo, segundo 

Santos, haviam as procissões, jogos de peteca, festas da Penha, com direito à devoção, aos 

piqueniques, ao samba, ao jogo do bicho e ao mafuá, e a capoeira. Todas estas atividades 

características de negros e mulatos da época eram vistas com maus olhos pela polícia. 

O presidente Francisco Rodrigues Alves, com uma política higienista, decidiu 

reconstruir a cidade do Rio de Janeiro entre 1902-1906. Marcada pelo calor tropical, a 

cidade sofria com a infestação de ratos.  O objetivo era abrir novas artérias e virar a cidade 

para o mar – com a arquitetura urbana do jeito como a conhecemos hoje. Contudo, para tal, 

as camadas pobres foram desalojadas e colocadas na rua, com o consentimento do prefeito 

Francisco Pereira Passos. Era final de novembro de 1904 e, durante quatro dias, os 

populares entraram em rebelião, devido às suas condições. A repressão foi forte sob grupos 

anarquistas e capoeiristas. Santos (1981, p.25) afirma que a rebelião foi vencida pelo 

futebol. A fim de extinguir a capoeira, o governo passou também a estimular o futebol, 

praticado, então, nos terreiros de capoeira. Os grupos capoeiristas, aliás, deram origem aos 

primeiros times cariocas e às escolas de samba. 

O escritor e jornalista Lima Barreto (1881-1922) era contra o futebol. Como mestiço 

e crítico ferrenho de seu tempo, ele via o esporte como um braço imperialista, usado para 

humilhar negros e pobres. Vale lembrar que o esporte só se tornou profissional em 1933 e 

que, até 1920, tinha o mesmo status que as atividades destinadas às elites. Pelo fato de o 

futebol servir às elites, Lima Barreto enxergava o racismo da nossa burguesa difundida no 

esporte – vide o caso Antonio Carlos, do Fluminense. 

Em meados da década de 1930, surgiu Fausto dos Santos, o Maravilha Negra. O 

jogador maranhense foi um símbolo da resistência e da consciência com relação ao racismo 

no futebol. Jogou em times como Vasco da Gama, Bangu, Nacional e Flamengo, tendo até 

passagem pela Seleção Brasileira, em 1930. Não alisava o cabelo, nem frequentava a alta 

sociedade – jogava sério e encarava o futebol como um meio de escapar da pobreza e 

ganhar dinheiro para ter acesso às gafieiras, à cachaça e ao violão (SANTOS, 1981, p. 33).  

Usou toda a sua popularidade e encarou o futebol como profissão – segundo Santos, ele foi 

o “Primeiro proletário consciente do nosso futebol”. 
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Leônidas da Silva, o Diamante Negro37, foi o primeiro jogador a explorar 

comercialmente o próprio nome – devido às publicidades que fazia. Ele compreendeu que o 

jogador de futebol era um trabalhador assalariado e explorou isso. Vale lembrar que o 

momento econômico vivia as consequências da Grande Depressão estadunidense e da 

Revolução de 1930. São dele também os créditos pela invenção de uma das mais belas 

jogadas do futebol: o gol de bicicleta. Já em meio às décadas de 1930 e 1950, o Brasil era 

conhecido como um país de negros elásticos, que jogavam bola e batiam samba (SANTOS, 

1981, p. 38). Também foi jogador da Seleção Brasileira e teve passagens por clubes como 

Vasco da Gama, Botafogo, Peñarol, Flamengo e São Paulo.  

Vale lembrar também que, nesta época, os negros começaram a se organizar 

enquanto movimento social, formando associações recreativas e de defesa. Segundo Santos 

(1981, p. 44), tal movimento desmentia a “Cordialidade das nossas relações raciais”, negava 

o paternalismo e reivindicava os direitos devidos.  

O Brasil passara por uma mudança na organização social, após a Revolução de 1930, 

com o Presidente Getúlio Vargas. O país havia se tornado, de fato, subalterno ao 

capitalismo e as cidades passaram a se desenvolver mais do que o campo, tornando-se 

protagonistas econômicas. É neste contexto que o futebol, além de se profissionalizar38, se 

torna um esporte de massas – uma cultura nacional das massas. E, como cultura é modo de 

vida (WILLIAMS, 2011), a paixão nacional se desencadeou. O rádio era o meio de 

comunicação que transmitia e ligava as duas atividades de massa mais populares: o samba e 

o futebol. Enquanto o samba foi apropriado pela burguesia, virando até mesmo uma 

mercadoria, o futebol fez o caminho contrário, sendo elite para depois ser do povo – no 

meio deste processo de apropriação popular, a negritude das duas marcas cultuais brasileiras 

se encontram. Não-raro hoje vemos jogadores brancos e negros concentrados com 

instrumentos de samba, remetendo, muitas vezes, às suas raízes, indo além do gosto pessoal 

de alguns. 

Apesar da inserção dos negros no esporte, os ricos usavam como artifício retórico a 

desconfiança e o racismo, chamando-os de mercenários e afirmando que negros gostavam 

mais de dinheiro do que brancos e que não se pode confiar em um jogador que ganha muito 

                                                           
37 Apelido dado, pois, o jogador foi garoto-propaganda do chocolate homônimo da Lacta. Ele ganhou 3 contos 

de réis, na ocasião. A fabricante rebatizou um de seus chocolates em homenagem a Leônidas, melhor jogador e 

artilheiro da Copa do Mundo de 1938 pela Seleção Brasileira. 
38 Segundo Santos (1981, p. 48), “Os dois últimos anos do amadorismo assistiram à fuga dos nossos maiores 

craques para o exterior – os de São Paulo para a Itália; os do Rio para o Prata. A fuga precipitou a nossa 

profissionalização. Não a causou, como muitos pensam. A sua razão profunda está na revolução que vinha 

modificando a nossa sociedade pela base”. 
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(SANTOS, 1981, p. 48). Os negros não podiam ser juízes, goleiros e nem nenhum cargo no 

jogo que demandasse confiança. Na Copa do Mundo de 1958, Djalma Santos e Zózimo, 

zagueiros da Seleção Brasileira, foram reservas de De Sordi e Orlando. Para Santos (1981 p. 

70-71), “Era coincidência demais pretos na reserva de brancos que jogavam menos. [...] 

Talvez em 1958 não tenha havido discriminação ostensiva contra escurinhos, mas apenas, a 

deliberação de fazer um time o mais branco possível”.   

Na história do nosso futebol, vemos alguns momentos marcantes. O mulato pó de 

arroz tentando adentrar num esporte, outrora, tão elitizado como o tênis – como vimos no 

exemplo de Carlos Alberto, no Fluminense. Logo depois, o negro conquistou os estádios, o 

futebol foi profissionalizado e o futebol brasileiro conquistara a alcunha de melhor do 

mundo. Com o populismo, a democracia e planos de governo mais inclusivos, as camadas 

de baixo foram sendo notadas. 

Na época da Ditadura Militar, após o Golpe de 1964, o governo foi acusado de usar a 

imagem da Seleção Brasileira, principalmente, como estratégia política do regime. Era o 

time pós-Garrincha, com Pelé, Dadá Maravilha, Carlos Alberto Torres e Jairzinho, que 

traria o tricampeonato ao Brasil no Mundial de 1970. O time de craques, que tinha o 

prodígio rei do Futebol no elenco, tinha carisma e competência – características que a 

ditadura queria atribuir a ela mesma, enquanto regime totalitário e, para tal, usou a paixão 

nacional. Mas vale lembrar que os jogadores (a associação de sua imagem, mais 

especificamente) remetiam aos clubes que defendiam e à camisa canarinho – eles não 

usavam farda. 

Já na década de 1980, pouco antes da Abertura Política, que simbolizava o fim da 

Ditadura Militar, houve o movimento da Democracia Corintiana. Sócrates, Casagrande, 

Zenon e Wladimir eram politizados e lideraram o movimento ideológico acerca da 

convivência entre os jogadores e o clube. Dos quatro, somente Wladimir é negro. As 

decisões eram tomadas por base no voto igualitário. A situação culminou na autogestão do 

time em plena ditadura. O time corintiano costumava ter frases em sua camisa como 

“Diretas-já” e “Eu quero votar para presidente”.  

Nota-se que os times e a Seleção já eram bastante mesclados etnicamente nesta 

época, representando de forma mais fidedigna as parcelas da população brasileira. A partir 

de 1990, os jogadores brasileiros passaram a ser mais procurados pelos clubes europeus, 

principalmente. Os jogadores brasileiros negros e mestiços costumam trazer a estigma de 

craque, muitas vezes, numa associação errônea com Pelé. Brasileiro, negro e bom de bola: 
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fórmula perfeita para vender camisas, conseguir patrocinadores e criar novos mitos na 

narrativa ritualizada. Robinho, Ronaldo, Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, 

Roberto Carlos, Denílson, Neymar Jr. Todos eles levam em sua imagem estes três 

elementos, além do imaginário popular do negro e do mestiço bom de bola e bom de samba, 

com ousadia e alegria. A montagem desta representação imaginária leva consigo toda a 

representação da História do futebol brasileiro também – da negação do negro, enquanto 

personagem subalterno, à idolatria de jovens craques, que são espelhos para gerações mais 

novas. 

Apesar da inserção e da legitimação do negro no futebol, a paixão nacional 

brasileira, ainda é comum vermos casos de racismo. Hulk, jogador do time russo Zenit há 

três anos, costumeiramente é alvo de ofensas racistas de torcedores. Em 2014, Daniel Alves 

também foi vítima de racismo, em um jogo entre Barcelona (seu clube) e o Villareal. Uma 

banana foi atirada em sua direção, quando Alves ia realização a cobrança de um lateral. Ao 

ver a fruta e a provocação, o jogador brasileiro descascou a banana e a comeu – gesto que 

pode ser entendido como a metáfora da resposta dele ao racista. No mesmo ano, o jogador 

cruzeirense Tinga, em partida no Peru, pela Copa Libertadores da América, ouviu a torcida 

do Real Garcilaso imitar macacos cada vez que tocou na bola. Em todos estes casos, a 

arbitragem seguiu com o jogo, sem repreensões, embora o racismo seja uma das pautas que, 

teoricamente, preocupam a Federação Internacional de Futebol (FIFA). 

Exemplos tristes como estes também ocorrem no Brasil. Só em 2014, pelo menos 

quatro ocorrências de racismo no futebol foram noticiadas. No primeiro, no Campeonato 

Gaúcho, o árbitro Márcio Chagas teve bananas penduradas no retrovisor de seu carro, que 

também foi depredado. Apesar de ser considerado o melhor árbitro da competição por 

quatro anos seguidos, Chagas decidiu se aposentar dos gramados após o episódio. No 

segundo, o zagueiro Paulão, do Internacional, ouviu insultos racistas de um torcedor do 

rival gaúcho, o Grêmio, em partida realizada também na casa tricolor. No terceiro, o volante 

Arouca (então, no Santos), foi xingado de “macaco” após seu time golear o Mogi Mirim. O 

clube foi condenado pelo Tribunal de Justiça Esportiva a pagar R$50.000,00 em multa. O 

quarto é o episódio do goleiro Aranha (então, no Santos) hostilizado pela torcida do 

Grêmio, em jogo também realizado na Arena, mas desta vez na Copa do Brasil.  Este último 

episódio teve maior repercussão, pois o xingamento, bem como a indignação do arqueiro, 

foi televisionado no momento em que um grupo de torcedores imitava macacos – uma 

torcedora, Patricia Moreira, foi pega em destaque gritando “macaco”. Apesar da 
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investigação e das filmagens, o grupo de torcedores entrou em acordo com a Justiça, tendo a 

pena amenizada (durante um ano, o grupo de infratores teve que comparecer à delegacia nos 

dias de jogos do Grêmio, meia hora antes do início, sendo liberados meia hora depois do 

término) – o Grêmio, por sua vez, foi julgado, perdeu 3 pontos e foi eliminado da 

competição. Moreira, devido ao destaque, teve seu rosto marcado pelo gesto racista – sua 

casa foi depredada no decorrer do julgamento. Apesar de a Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF) iniciar a campanha “Somos todos iguais” após o episódio Tinga, ainda 

vemos a falta de conscientização e os xingamentos como os que o jogador Carlos Alberto 

ouvia, no início do século passado. 

Racismo no esporte brasileiro não é uma exclusividade do futebol. Em maio de 

2015, o ginasta campeão Ângelo Assumpção foi vítima de racismo por parte de outros três 

ginastas da Seleção Brasileira. Em vídeo gravado por eles mesmos, os atletas Arthur Nory, 

Fellipe Arakawa e Henrique Medina Flores fazem analogias racistas à etnia de Assumpção. 

“Se o celular funciona é branco. Se estraga, é de que cor? O saquinho do supermercado é 

branco. E do lixo é preto”. Ao ser divulgado em uma rede social, o vídeo causou revolta em 

internautas – com isso, alguns dias depois, o grupo gravou um vídeo de desculpas. 

Assumpção aceitou, mas criticou a falsidade dos colegas. Vale lembrar que a ginástica 

brasileira tem em sua história campeã, como destaque, a gaúcha Daiane dos Santos, que é 

negra. 

Nota-se que a História do negro no esporte brasileiro não é diferente na História 

social do negro no país – de forma vil, elas se repetem, pois, o artifício para deslegitimar o 

outro é o mesmo: o racismo. Entende-se, então, que se trata do racismo institucionalizado na 

sociedade brasileira e da falta de consciência negra da população de modo geral – 

consciência que é um dever de todos, assim como a afro brasilidade é um direito de todos. E 

os exemplos de racismo não param. O fundista Jesse Owens, ao conquistar quatro medalhas 

nas Olimpíadas de Berlim, em 1936, venceu também o próprio regime de Adolf Hitler, pois 

superou a noção racista instaurada. João do Pulo, ex-recordista de salto triplo, precisou lidar 

com controvérsias na final das Olimpíadas de Moscou, em 1980, que favoreceram atletas 

soviéticos. Em 2000, a fraude ficou comprovada, mas João já estava morto.  As irmãs 

Williams, tenistas, são constantemente alvo de comentários racistas da imprensa esportiva, 

tendo seus corpos comparados aos de homens – lendas do esporte, a mais nova, Serena, é 

considerada uma das maiores tenistas de todos os tempos.  
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Da representação do negro na História do esporte, leem-se as estratégias de 

inviabilizá-los no curso da História recente brasileira. A indução do futebol para a 

população, como tentativa de censurar e exterminar as rodas de capoeira, são um exemplo 

disso, da mesma forma que o tratamento pejorativo que os atletas negros recebiam e ainda 

recebem. Embora hoje não vivam mais na pobreza ou na vulnerabilidade, nota-se ainda a 

aceitação negociada do negro em alguns ambientes, como o caso de Hulk.  No Brasi l, os 

casos de racismo também estão ligados às políticas higienistas baseadas no racismo e na 

desconfiança para desqualificar o outro. No próximo capítulo, veremos onde estão os negros 

brasileiros e o quê os dados oficiais nos falam sobre eles.  

 

 

1.3 SER AFRO NO BRASIL: O RACISMO INSTITUCIONALIZADO E A LUTA 

SÓCIOCULTURAL 

            As pesquisas socioeconômicas podem fazer um raio-x quantitativo de uma população. 

Para esta dissertação, tais informações oficiais nos auxiliam a entender quem é o negro no 

Brasil contemporâneo. Além disso, outro ponto que caminha com tais dados é o racismo 

institucionalizado e a marginalização de indivíduos – e, com isso, também de sua cultura e 

História. A seguir, elucidaremos alguns destes dados. 

Segundo a pesquisa do Ipea Retrato das desigualdades de gênero e raça (2011), que 

traz dados sobre a população brasileira relativos a 2009, sete em cada 10 das famílias que 

recebem o benefício do “Bolsa Família” são chefiadas por negros – cerca de 14 milhões de 

brasileiros são beneficiados com este programa. Tal dado revela que a população negra está 

mais vulnerável à pobreza. As mulheres negras são as cidadãs mais atingidas pelo 

desemprego com uma taxa de 12,5%, ao passo que nas mulheres brancas tal taxa é de 9,2%. O 

desemprego atinge também 6,6% dos homens negros e 5,3% dos homens brancos. Ou seja, o 

estudo revela que entre a população negra a taxa de desemprego é maior do que na branca. 

Entre os indivíduos empregados, a diferença salarial atinge os sujeitos também com relação 

ao gênero e à etnia. Enquanto a média salarial entre brancos é de R$1.162,25, a média salarial 

entre negros é de R$750,70. A média salarial do homem branco é de R$1.491,00; do homem 

negro é de R$957,00; da mulher branca é de R$833,50; e da mulher negra é de R$544,40. 

Entre as trabalhadoras domésticas remuneradas e com carteira de trabalho assinada, a 

proporção é 24,6% para negras e 29,3% para brancas. 
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O Brasil tem sido protagonista na luta contra a fome, segundo o relatório de Estado de 

Insegurança Alimentar no mundo (2015), elaborado pela Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO/ONU). Em 1990, a taxa de subnutrição atingia 22,6 

milhões de brasileiros – ao passo que, em 2000, este número caiu para 19,9 milhões. Contudo, 

a redução significativa veio em 2012, quando o Brasil atingiu duas metas de redução de taxas 

de fome, estipuladas pela ONU: cortou pela metade o número de pessoas que passam fome e 

reduziu este número para menos de 5% da população. Ainda segundo as avaliações da ONU, 

tal progressivo foi possível devido ao crescimento que o país viveu a partir de 2000 – cerca de 

3% ao ano – e também devido às políticas de inclusão social com benefício – o “Bolsa 

Família” e o “Fome Zero”. Quase um quarto da população brasileira se beneficiou do 

programa “Bolsa Família” desde a sua implantação em 2003. A transferência do benefício é 

feita às mulheres, mensalmente – os filhos devem frequentar a escola, como regra estipulada 

no acordo para a concessão do benefício, entre outros cuidados relacionados à saúde. Entre 

2000 e 2012, os rendimentos dos 20% mais pobres dos brasileiros cresceram três vezes mais 

rápido do que os dos 20% mais ricos. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também fornece informações 

importantes. Somos 191 milhões de brasileiros residentes no país – há 4,1 milhões de famílias 

no país. Cerca de 51% da população brasileira é formada por mulheres. Segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio de 2014 (o PNAD realizado pelo IBGE), 53% dos 

brasileiros se autodeclaram negros (contabiliza-se pardos e pretos), enquanto 45,5% se 

declararam brancos. Nota-se que, com o passar dos anos, mais indivíduos têm se reconhecido 

como pretos ou pardos – uma hipótese de quebra de preconceitos a partir da autodeclaração. 

Foi somente em 2007 que o número de autodeclarados negros chegou a 50%. Os dois Estados 

com a maior população negra estão no Nordeste: Maranhão, com 80%, e Bahia, com 79,3%. 

Ainda segundo dados do IBGE, concluiu-se que a taxa de analfabetismo é duas vezes 

maior entre negros – 11,5% da população negro é analfabeta; já entre a população branca a 

taxa é de 5,2%. Pessoas brancas estudam, em média 9,25 anos, enquanto que pessoas negras 

estudam, em média, 7,3 anos.  Segundo dados do Instituto Unibanco, feitos a partir das 

informações do IBGE e do MEC, pela primeira vez, a maioria dos jovens negros (de 15 a 17 

anos) conseguiu chegar ao Ensino Médio39 (cerca de 51%) – embora o número de brancos que 

alcance esta meta (65%) ainda seja maior. Em 2005, este índice para jovens negros era de 

34%. Em 2001, o índice de jovens brancos no Ensino Médio já era de 51%. A pesquisa afirma 

                                                           
39 Ver gráfico em ANEXO 4. 
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que a redução na reprovação e na evasão de negros no Ensino Fundamental contribuiu para o 

dado histórico. O Ministro da Educação, Aloizio Mercadante (2015), credita a matrícula de 

jovens negros no Ensino Médio à adesão ao Fundo Nacional de Financiamento da Educação 

(Fundeb) e à inclusão do Ensino Médio em programas de alimentação escolar e transporte. O 

sistema de cotas adotado pelas universidades federais também é um atrativo para manter estes 

jovens no Ensino Médio. 

Em 2015, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei 13.204/2015 – popularizada 

como a lei contra o feminicídio. Esta lei diminui a tolerância com relação aos crimes 

praticados contra a mulher, incluindo o feminicídio como crime hediondo. Segundo o Mapa 

da Violência, divulgado em 2015, entre 1980 e 2013 o Brasil foi o quinto país que mais matou 

mulheres no mundo – 106 mil mortas vítimas da violência. Cerca de 27,1% dos casos de 

feminicídio acontecem dentro do lar, sendo que namorados e maridos são responsáveis por 

50,7% das agressões em mulheres jovens – 18 anos é a idade em que mais mulheres foram 

assassinadas em 2013. A morte de mulheres brancas caiu 10% entre 2003 e 2013. Neste 

mesmo período, contudo, o número de mortes de mulheres negras saltou mais de 54% – 

passando de 1.864 para 2.875. 

Ainda segundo os dados do Mapa da Violência de 2015, no que diz respeito às mortes 

por armas de fogo, matam-se duas vezes mais cidadãos negros do que brancos. Em 2012, as 

armas de fogo vitimaram 10.632 brancos e 28.946 negros. Ou seja, a cada 100 mil brancos há 

11,8 mortes; e a cada 100 mil negros há 28,5 mortes. Segundo o relatório do Mapa da 

Violência, morreram 142% mais negros em 2012. Os Estados de Paraná, Rio Grande do Sul, 

Goiás, Roraima e Mato Grosso apresentam elevada taxa de mortalidade de brancos. Já os 

Estados de Alagoas, Paraíba, Espirito Santo e Distrito Federal apresentam as maiores taxas de 

homicídios de negros por armas de fogo no país. Ao longo dos anos, a morte de jovens negros 

foi crescente: em 2003, 72,5% das vítimas eram negras; em 2012 este número dobrou, 

registrando uma diferença de 142%. 

Algumas ações políticas ainda em curso interferem diretamente na sociedade, 

principalmente na vida de jovens negros – por isso há a campanha da Anistia Internacional 

contra o genocídio do jovem negro. Decisões polêmicas também agem diretamente sobre a 

população negra e pobre que, conforme vimos nos dados acima, são mais vulneráveis. Por 

exemplo, a Câmara dos Deputados, presidida por Eduardo Cunha (PMDB) aprovou pautas 

como: 
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(a) A redução da maioridade penal (aprovada em 2º turno em agosto de 2015), que reduz 

de 18 para 16 anos a maioridade penal no caso de crimes de homicídio doloso, lesão 

corporal seguida de morte e crimes hediondos, como o estupro. O texto segue para a 

votação no Senado, em dois turnos para, então, ser promulgado – este é o estágio até a 

conclusão desta dissertação.  

(b) O Estatuto da Família (aprovado em 1º turno em setembro de 2015), que tenta definir 

o que pode ser considerado família no Brasil. O texto exclui conjuntos que não sejam 

a união entre um homem e uma mulher ou um dos pais e seus filhos. 

(c) Projeto de lei 5068/2013 (aprovado em 1º turno em outubro 2015), que modifica a Lei 

de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual.  Tal PL criminaliza a propaganda, o 

fornecimento e a indução ao aborto e a métodos contraceptivos. Em casos de mulheres 

vítimas de estupro (caso passível de aborto), elas devem procurar uma delegacia para 

realizar o corpo de delito para, somente então, serem atendidas pelo sistema público de 

saúde. 

 

Tais decisões penalizam mais os cidadãos vulneráveis, uma vez que eles precisam 

mais de serviços públicos. No caso da PL 5068/2013, ela criminaliza mulheres pobres que não 

teriam condições de pagar pelo aborto e isenta a responsabilidade do homem em caso de 

gravidez. A redução da maioridade penal implica na criminalização de jovens periféricos e 

negros, impossibilitando sua punição a partir de medidas socioeducativas. O Estatuto da 

Família, por sua vez, tenta conceituar a família a partir da noção tradicional da mesma, 

desconsiderando conjuntos variados que podem formar o vínculo familiar. Crianças criadas 

pelos avós, por exemplo – este conjunto não seria considerado uma família, segundo o texto.  

As pautas e os dados aqui levantados interferem na vida da sociedade brasileira e nota-

se a opressão sociocultural dos cidadãos negros e sua marginalização. Gráficos com as 

informações completas podem ser encontrados no item ANEXO 4. A própria representação 

política na última eleição denuncia a baixa representatividade negra entre políticos eleitos – 

apenas 1/3 dos candidatos a governador eram negros e apenas uma candidata à Presidência se 

autodeclarava negra. O único presidente negro que o Brasil já teve foi Nilo Procópio Peçanha 

(1909-1910). Filho de pai negro e mãe branca, Peçanha se tornou presidente assumindo a 

função após a morte de Afonso Pena. Joaquim Barbosa foi o primeiro negro a ocupar a 

Presidência do Supremo Tribunal Federal – a alta corte brasileira. Antes dele, houveram 

outros dois ministros negros na área. Hermenegildo Rodrigues de Barros saiu do cargo em 
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1931 – ou seja, passaram-se 72 anos até que outro representante afrodescendente fosse aceito 

no STF. 

Tais números refletem também a má fé-institucional (FREITAS, 2011, p. 281), que 

serve como trampolim para a violência simbólica. Para esta dissertação, recorremos aos 

reflexos de tais dados relacionados ao sistema de ensino formal, que, muitas vezes, carrega tal 

má-fé. Lorena Freitas (2011, p. 282) afirma que a “Desorganização familiar e má-fé 

institucional, determinam trajetórias de vida marcadas pelo fracasso escolar e posteriormente 

profissional” – tal sentença dá margem ao entendimento como falácia à crença de que a 

garantia do sucesso de um aluno se dá somente por meritocracia diante da desigualdade vista 

nos dados aqui levantados.  

 É a partir da formação e da convivência sadia no meio familiar que se desenvolve o 

reconhecimento da importância social e simbólica da escola (FREITAS, 2011, p. 284). 

Políticas que imponham a lógica familiar baseada na maternidade e na paternidade biológica, 

apenas, podem contribuir para o não-direito à representação e ao reconhecimento de algumas 

famílias nos diversos ambientes de sociabilidade, a começar pela escola. O despreparo e a má-

fé institucional, principalmente no caso de escolas precárias, podem fazer com que o ambiente 

escolar, ao invés de acolher o aluno, o estigmatize – podendo até mesmo fadá-lo ao insucesso. 

Ignorar a importância de aprender a História e a cultura afro-brasileira faz parte tanto do 

despreparo quanto da má-fé institucional – apesar de haver a lei 10.639 desde 2003. Isso pode 

causar além da inibição, o próprio apagamento de uma cultura que diz respeito à História do 

Brasil. 

 Freitas (2011, p. 293) caracteriza por má-fé institucional o despreparo e a intolerância 

no próprio sistema e no ambiente escolar. No caso da lei 10.639/2003, podemos entender 

como o preconceito e a falta de preparo de alguns docentes com relação à cultura e ao 

exercício cidadão da afro-brasilidade – colocado, por vezes, como exótico. A má-fé 

institucional atinge sobretudo os indivíduos que fazem parte da “ralé brasileira”, segundo o 

conceito de Jessé Souza (2011). A ralé seria justamente a porção brasileira marginalizada e 

que luta para ter seus direitos cidadãos reconhecidos.  A esse respeito Freitas (2011, p. 303-

304) explica: 

 

A má-fé institucional atinge tanto a ralé estrutural, cuja miséria moral e material 

apenas encontra sua confirmação e institucionalização nas escolas públicas, quanto as 

demais frações da classe baixa que, apesar da renda precária, não deixam de ser 

contempladas com uma família organizada e com algum conhecimento incorporado. 

Estas últimas teriam alguma possibilidade de ascensão social, caso as escolas públicas 
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não se encarregassem muitas vezes, por efeito da má-fé institucional, de também lhes 

fechar as portas a essa possibilidade (FREITAS, 2011, p. 303-304).  

 

 Tal postura da escola, enquanto instituição coercitiva remete às consequências, ainda, 

da escola no período colonial, que tinha duas funções: “Deserdar os nativos de sua cultura, e 

acultura-los a um modelo colonial preestabelecido” (TAVARES, 2009, p. 2). Além de 

nativos, no caso brasileiro, esta lógica, intermediada por um aparato ideológico do Estado, 

atingia a todos aqueles que não fossem descendentes de europeus. Segundo o autor, por 

intermédio da escola, os saberes nativos e tradicionais de cada povo foram abandonados, 

quando não deformados e apropriados pela cultura europeia. Por isso, políticas púbicas, como 

a lei 10.639/2003, são importantes, pois, surgem como tentativas democráticas e cidadãs de 

reafricanizar sujeitos por intermédio da escola – não sendo utilizada a violência simbólica e 

física adotada nas tentativas de inferiorizar a herança de matriz africana no Brasil. Desta 

forma, podemos observar a escola como o local descolonizador de mentes. 

 

O NEGRO ALÉM DOS NÚMEROS 

Trabalhar as diferenças étnico-raciais aliadas à cidadania faz parte da função do 

Conselho Nacional de Educação (CNE) – que realiza a articulação base para a promoção de 

uma Educação voltada às relações étnico-raciais. Segundo Morais (2014), as mudanças no 

século XXI, com políticas voltadas aos negros, às mulheres e à juventude, propiciaram a 

criação de órgãos como a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), a 

Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM) e Secretaria Nacional da Juventude (SNJ). Os 

Conselhos Gestores de Políticas Públicas são produtos oriundos da implementação da 

Constituição de 1988.  

Morais (2014) afirma que a subalternação dos indivíduos, enquanto grupos, se valem 

da identificação de tais características subalternas ou estigmatizadas. É tal posição que serve 

como motor que impulsiona a organização para a ação política. Ou seja, o machismo, o 

sexismo e o racismo presentes em ações e discursos tornam clara a necessidade de leis para 

combatê-los, afinal, trata-se de violência. Vale ressaltar que, apesar de originarem das 

demandas populares contra a opressão, o feminismo e o movimento negro têm histórias 

sociais distintas – e devido a tais vertentes políticas, como o feminismo negro, é possível 

dialogar com pautas que vão além das que tais movimentos dão conta. Morais (2014) 

considera ainda que órgãos como o Ipea são de absoluta relevância, já que levantam dados 

empíricos acerca também de tais grupos citados – e como eles se comportam na sociedade. É 

por intermédio de dados, como os já vistos neste capítulo, que resoluções em espaços 
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participativos são aprovadas, considerando as dimensões associativa, política, institucional e 

socioeconômica de cada grupo (MORAIS, 2014).  

Acerca da centralidade no afeto como elemento da constituição do social e da ação 

política, Morais (2014) cita o rastafarismo e a presença de seus sujeitos pelo mundo. A 

reorganização de seus elementos culturais, como a música e a linguagem de protesto para a 

mudança cultural, está baseada na afetividade em comum que tais sujeitos carregam. 

Assim, é importante notar que diferença e desigualdade podem caminhar juntas neste 

processo sócio-político que é a convivência plural – em que alguns ganham ao mesmo tempo 

em que outros perdem. Um exemplo disso é esta própria dissertação. As novas formas de 

cidadania, considerando o apanhado político feito ao longo deste trabalho, não requerem a 

homogeneização, nem o apagamento de diferenças. Considerando a dimensão institucional 

dos documentos que compõem esta dissertação, destacamos os textos oficiais com supervisão 

do MEC, que visam o processo participativo. Já na dimensão associativa, citamos os coletivos 

negros e antirracistas, que contribuem com o diálogo e a luta por direitos, além da 

constituição da própria demanda popular conquistar tais direitos – o SEPPIR pode ser 

entendido como a materialização institucional desta dimensão.  

Desta maneira, políticas públicas como a lei 10.639/200340 são criadas. O primeiro 

passo para a elaboração da lei veio da lei 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). Tal medida envolveu conselhos estaduais e municipais para a aprovação 

bem como organizações e militantes do movimento negro, além de professores e 

pesquisadores da área, evidenciando a prática participativa (MORAIS, 2014). Somente a 

partir da CNE de 17 de junho de 2004 e da CNE/CP de 10 de março de 2004 estabeleceu-se as 

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

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Assim, a lei 10.639/2003 trata de 

afro-brasileiros e da afro-brasilidade.     

Tal lei trata da multiplicidade de culturas que podem ser identificadas como afro-

brasileiras e do continente africano (MORAIS, 2014). Dessa maneira, a diferença 

complementa e garante condições de igualdade – no caso da lei 10.639/2003, a partir do 

ambiente escolar. A articulação é dada por intermédio dos termos reconhecimento, 

reparações, ações afirmativas, racismo e direitos. 

 

O RACISMO INSTITUCIONALIZADO 

                                                           
40 Ver ANEXO 5. 
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Antes de caracterizarmos o racismo institucionalizado, levantaremos alguns dados 

acerca do Rio Grande do Sul – um dos Estados escolhidos para a análise empírica desta 

dissertação. Segundos dados do IBGE de 2015, a população negra representa 16,3% dos 

habitantes do Rio Grande do Sul – há cerca de 11.247.972 habitantes em todo o estado. Em 

Porto Alegre, a capital gaúcha, a população negra representa cerca de 20,2% dos habitantes 

desta cidade – há 1.476.867 habitantes em Porto Alegre. Em 2008, foram registradas 410 

denúncias com relação ao racismo no Rio Grande do Sul. Em 2013, este número pulou para 

776 denúncias – um aumento de 89%, segundo a reportagem do G141. Apesar de políticas 

públicas e leis que deixam claro que o racismo é crime, vemos tal tipo de preconceito ainda 

bastante enraizado e propagado. No decorrer da reportagem, dois fatos chamam a atenção. O 

primeiro é a interrupção da entrevista que uma mulher negra dava ao repórter (também 

negro). Um homem se posta atrás de ambos e afirma que aquela mulher “É uma lata lixo” 

(sic) – num claro momento de racismo, machismo e misoginia. Ao perguntar a um rapaz 

branco se ele é racista, este responde ao mesmo repórter que “Sim, de certa forma, sim; todos 

nós somos, eu acho” (sic). O repórter pergunta o motivo e o rapaz responde: “Não sei 

explicar, é uma questão histórica. A gente vê os negros diferentes porque eles já sofreram 

mais coisas que a gente”. O rapaz ainda afirma que pode descontruir este racismo, à medida 

que a questão vai sendo mais debatida e esclarecida. Em todas as entrevistas, ao longo dos 

cinco minutos de reportagem, o jornalista perguntou aos passantes se há racismo no Rio 

Grande do Sul e se eles são racistas. À primeira pergunta todos afirmaram que sim, sem 

titubear. Já à segunda, somente o rapaz mencionado reconheceu o preconceito. E fica a 

pergunta incômoda para reflexão: como se pode reconhecer o racismo no local, mas não nos 

reconhecer como racistas?   

Para contextualizar, esta mesma reportagem do G1 converte o preço de um africano 

escravizado no Brasil, no mercado de Porto Alegre. Assim, quem quisesse comprar um 

escravo no centro da capital gaúcha, desembolsaria hoje, com as conversões monetárias, 

R$450,00 – valor de mercado de um escravo em 1888. Tal comparação foi feita considerando 

o contexto de objetificação do negro no Brasil Colonial, dando gancho ao tratamento 

inferiorizado e repleto de preconceitos que a população negra ainda recebe. 

 Segundo Fabiana Moraes (2013, p. 66), a cor escura da pele pode provocar 

julgamentos, imprecisões e mesmo gestos preconceituosos dos educadores dentro da sala de 

                                                           
41 G1. Dia Nacional da Consciência Negra levanta debate sobre racismo no RS. Disponível em: < 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/jornal-do-almoco/videos/t/edicoes/v/dia-nacional-da-consciencia-negra-

levanta-debate-sobre-racismo-no-rs/4622578/>. Acesso em 21 nov. 2015. 
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aula – e entre os estudantes também. Nota-se que a cor da pele é tida como uma construção 

social, que pode, até mesmo, determinar o sucesso ou não de um indivíduo dentro de uma 

sociedade plural, porém racista. 

 Como já vimos no levantamento feito neste capítulo, jovens negros ainda são 

recordistas na evasão escolar – vide que, somente em 2015, cerca de 51% dos jovens negros 

entre 15 e 17 anos estão matriculados no Ensino Médio, ou seja, 49%, dos antes matriculados 

no Ensino Fundamental, desistiram. Moraes (2013, p. 68) conclui que, dentre os vários fatores 

para este índice de evasão, está a dificuldade de interação e o desânimo perante um sistema 

formal em um ambiente nem sempre favorável à pluralidade.  

Com relação às dificuldades encontradas pelos professores em lidar com a temática 

afro-brasileira e mesmo se relacionar com alunos de variadas etnias, Moraes (2013, p. 69) 

destaca também os desencontros com relação à auto declaração e à classificação subjetiva dos 

professores com relação ao reconhecimento de cor/etnia de seus alunos. Vale ressaltar que, no 

Brasil, a classificação étnica é muito ligada à pigmentação da pele de cada indivíduo – 

considerando-se, por vezes, a ancestralidade como segundo plano. Possibilitar que o aluno se 

autodeclare está ligada à noção de pertencimento e reconhecimento do indivíduo em grupo, a 

qual deveria ser trabalhada e respeitada dentro do ambiente escolar – sem a interferência da 

classificação externa. Este ponto também é relevante quando pensamos na aplicação prática 

da lei 10.639/2003 e a resistência de alguns professores – ver capítulo 3.5 Políticas públicas 

glocais: a apropriação dos professores. Ceder à classificação baseada no etnocentrismo é 

também negar o direito à afro-brasilidade e marginalizar indivíduos, sua cultura e 

ancestralidade. 

A própria noção de estigma ligada à cor de pele e ao comportamento dos alunos pode 

ser notada por intermédio de um exercício mental. Na classificação feita pelo professor com 

relação à cor de pele dos estudantes e até mesmo pelo tipo de cabelo (liso versus black power 

ou crespo), quais são os brancos e quais são os negros (MORAES, 2013, p. 72)?Destes, quais 

são os alunos elogiados e quais são os que estão classificados como problemáticos? O 

problema da ausência ou da sub-representação de indivíduos negros e da afro-brasilidade 

também encontra suas consequências no espaço escolar que, em tese, é um local democrático 

e plural. Não necessariamente os professores são racistas e nem sempre os gestos e as 

classificações são racionalizadas, mas na sociedade nota-se a falha ao lidar com o racismo – 

ao invés de ser combatido, muitas vezes, ele é reforçado, inconscientemente. Dessa forma, 

nota-se o cruzamento de fronteiras culturais e o cultivo de identidades ambíguas 
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(considerando, sobretudo, a construção brasileira para identidades) – ou seja, a consolidação 

de uma estratégia política para a construção identitária (SILVA, 2009) de um indivíduo ou de 

um grupo; no caso aqui estudado, os afro-brasileiros. 

Há dois casos que ganharam grande repercussão midiática que nos ajudam a entender 

como a questão racial é trabalhada também pelo viés do racismo na escola. Em setembro de 

2014, o aluno do, então, 5º ano na Escola Municipal Professora Irene Da Silva Oliveira (Nova 

Iguaçu/RJ), identificado como Cleidson (garoto negro), fez uma manifestação artística contra 

a não-representação de negros na capa da prova de sua turma – usualmente, a professora adota 

uma imagem a ser colorida pelos alunos, como uma capa introdutória aos trabalhos e provas 

de cada aluno. A professora Joice Oliveira Nunes recebeu a avaliação do aluno que logo 

avisou que havia pintado os quatro personagens da Turma da Mônica (Mônica, Cebolinha, 

Magali e Cascão – icônicos personagens criados pelo cartunista Maurício de Sousa; todos 

brancos) de outra cor. “Pintei da minha cor, tá? Cansei desses desenhos diferentes de mim” 

(sic). A docente compartilhou, em seu Facebook, o desenho do aluno e prometeu, na época, 

tentar diversificar os conteúdos das aulas. Outro caso é o do aluno Gustavo Gomes Silva, 

matriculado no CEU Vila Curuçá, em São Paulo. No dia da Consciência Negra, quando a 

Equipe da Rede TVT fazia a reportagem sobre o projeto “Leituraço” de contos africanos e 

afro-brasileiros, o garoto, com, então, 10 anos surpreendeu com respostas que denotam 

consciência intercultural e de respeito à alteridade: 

 

Repórter: Gustavo, eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre os contos 

africanos? Se você já conhecia outras histórias além dessa que você ouviu hoje? 

Gustavo: Eu já conhecia algumas outras histórias africanas. E eu acho que é muito 

bom, eu gosto bastante das histórias africanas. Eu gosto de ouvir e de contar. Às 

vezes, até de fazer porque, se eu sou mesmo um afrodescendente, este afrodescendente 

gosta de contar histórias e de fazer histórias sobre a África, neste estilo. Porque eu 

acho que mesmo que não apareça a moral, que nem nas fábulas, tem uma moral ali 

escondida – que você toma para você. Que você aprende bastante, aprendi a ser 

humilde, aprendi a ser forte, aprendi a respeitar os outros. Assim como a gente deve 

ser.  

Repórter: E você acha importante estes contos para combater também o 

preconceito? Porque normalmente quando a gente ouve histórias de reis, rainhas e 

princesas são poucos os personagens negros que aparecem na televisão, né? E agora, 

com estes contos, a gente tem a história de um rei, que tem uma atitude diferente, um 

rei generoso. Você acha que, com outras crianças ouvindo (as crianças brancas) elas 

aprendem a respeitar as pessoas de todas as raças, de todas as cores? 

Gustavo: Eu acho que aprende a respeitar, acho que aprende que ninguém vive 

sozinho, ninguém pode viver sozinho. Ninguém pode viver isolado. Todo mundo tem 

que estar num conjunto, numa equipe bem grande para gente poder combater o 

preconceito, combater a fome, combater praticamente tudo. Porque tudo neste mundo 

cria um debate, vai ter sempre alguém que vai ser racista, que vai ter uma opinião 

diferente. Por isso eu gosto de aprender alguma coisa para poder... não você debater 
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com a pessoa, mas você poder mostrar para ela como que é você ser negro e mudar o 

ponto de vista da pessoa para como você se vê, entendeu? Porque você saber pedir, 

saber respeitar, não é você ser fraco. Ser fraco é você não pedir, você não respeitar, 

você não ajudar para não parecer fraco – mas isso é ser fraco. Por isso que nunca é 

bom ser arrogante com as pessoas, nunca é bom você tentar debater a pessoas para 

deixar ela no chão. Você tem que fazer a pessoa ver o seu ponto de vista, entendeu? 

Vai mostra para pessoas que ‘ah você é negro, você é isso...’, não! Eu sou negro, mas 

eu tenho dois olhos, dois braços, duas pernas, dois rins, um pâncreas, um fígado. Tudo 

o que você tem. Tudo o que muda é a cor da pele e a personalidade. Porque o caráter é 

a única coisa que quase nada pode mudar (sic). (REDE TVT, 2014) 

 

Por intermédio destes dois exemplos nota-se a importância do empoderamento e do 

reconhecimento dos alunos a partir da inclusão e do olhar mais cuidadoso à pluralidade. 

Quando o aluno não é representado no material didático ou no conteúdo42 exposto em sala de 

aula ou mesmo quando os professores tendem a classifica-lo como branco, marginaliza-se o 

estudante negro (no caso aqui estudado), de modo a ignorar a sua existência cultural no 

ambiente escolar. Este tipo de marginalização, muitas vezes, se estende à sociedade e aos 

locais preconceituosos, onde os negros costumam ser relacionados. 

Moraes (2013, p. 75) enfatiza a falta “De uma formação mais consistente do 

professorado em relação à educação de crianças negras” como uma das problemáticas, além 

dos materiais didáticos que partem do racismo para tratar da negritude.  

 

De fato, a existência de um material didático valoroso, que contenha representações e 

informações justas a respeito da pele negra, de um material que não subrepresente a 

maior parte da população brasileira, torna-se quase inútil se sua utilização e leitura 

sejam realizadas pela ótica do racismo, seja ele consciente ou não. (MORAES, 2013, 

p. 78) 

 

Desta maneira, o conceito de racismo institucionalizando, indo além dos preconceitos 

direcionados apenas ao indivíduo, é fundamental para o entendimento deste trabalho. Moraes 

explica o que entende pelo conceito de racismo institucionalizado:  

 

O conceito interpela as instituições a se repensarem diante de sua seletividade racial 

em relação a indivíduos e grupos, seletividade esta que opera de forma estrutural na 

contemporaneidade, demarcando de maneira inequívoca espaços e privilégios e 

solapando a plenitude do conceito de dignidade da população negra. (MORAES, 2013, 

p.11) 

                                                           
42 A presença de materiais didáticos do início do século passado, em que a construção narrativa de negros e 

indígenas os retrata de forma inferiorizada e animalizada reforçam o racismo e a estigmatização de indivíduos. 

Um exemplo de tal ocorrência é a coleção Primeiras lições, no módulo “História do Brasil – perguntas e 

respostas”, uma publicação brasileira de 1928. Este livro foi encontrado no Rio Grande do Sul, na cidade de 

Santa Maria. Produzido pela editora F.T.D., ele se destina ao Programa de Admissão ao Curso Ginasial, curso 

complementar. LADEIRA, Can. Dor. M. História do Brasil – perguntas e respostas. São Paulo: F.T.D, 1928. 
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Já Fleuri (2006) afirma que o racismo enquanto ideologia busca legitimar estereótipos 

e preconceitos, fortificando a mítica de distinção entre sujeitos superiores e inferiores por 

critérios étnicos. O racismo está fortemente relacionado ao estereótipo, afinal, trata-se de um 

julgamento social e da falta de flexibilidade de diálogo entre grupos. Dependendo do contexto 

e do jogo político, a ressignificação do estereótipo pode legitimar os processos de sujeição e 

exclusão, defende o autor – os dois exemplos na escola que citamos encaixam-se nestas 

consequências do estereótipo. 

No texto Educação e diversidade étnico-cultural (2003), de Nilma Lino Gomes43, a 

autora evidencia o ponto de partida de sua crítica: a reportagem da revista Veja44 (Ed. Abril) a 

respeito dos negros da classe média. Gomes ressalta a repercussão da matéria, em que alguns 

leitores ficaram satisfeitos com a visibilidade, outros com a construção positiva do negro, 

chegando a haver quem comentasse que “Não existe racismo no Brasil” (2007, p. 19). Gomes 

problematiza que “Se realmente fôssemos uma sociedade inclusiva, a mídia não precisaria 

enfatizar como algo inédito a suposta ascensão de um determinado segmento étnico-racial à 

classe média” (p. 20).  

  Segundo a autora, a diversidade cultural exige um posicionamento crítico e ampliado, 

acerca de contextos miscigenados, como é o caso do Brasil. O reconhecimento da diversidade 

cultural está relacionado à luta de classes dos sujeitos envolvidos e sua busca pelo respeito à 

diferença. Sendo assim, ela reconhece o desafio que é implementar políticas públicas para 

esse fim: “A luta pelo direito e pelo reconhecimento das diferenças não pode se dar de forma 

separada e isolada e nem resultar em práticas culturais, políticas e pedagógicas solitárias e 

excludentes” (p. 20). 

  A autora enfatiza ainda a função social e política da escola, que ocupa um lugar e 

destaque na sociedade e na discussão sobre diversidade cultural. É na escola que os diferentes 

se encontram. Contudo, vale questionar se tais diferenças são tratadas de maneira adequada, 

“Por isso, a reflexão sobre as diferentes presenças na escola e na sociedade brasileira deve 

fazer parte da formação e da prática de todos/as os/as educadores/as e daqueles que se 

interessam pelos mais diversos tipos de processos educativos” (GOMES, 2007, p. 21). 

                                                           
43 GOMES, Nilma Lino. Educação e Diversidade Étnico-cultural. In: BRASIL. Diversidade na Educação: 

reflexões e experiências. Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnologia, 2003. p. 70-76. Este texto está 

no módulo I “Ética” da cartilha Relações étnico raciais e de gênero (2007), que compõe o corpus de análise para 

esta dissertação.  
44 REVSTA VEJA. A classe média negra. ano 32. n. 33, São Paulo: Abril, 28 ago. 1999. p. 62-69. 
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 Gomes revela que constantemente, em suas palestras, docentes admitem não saber 

lidar com a diversidade cultural em sala de aula. Trata-se de uma afirmação reveladora e que 

explica o contexto atual. Ela salienta, contudo, que, aos poucos, os/as educadores/as têm 

compreendido melhor que “O estabelecimento de padrões culturais, cognitivos e sociais acaba 

contribuindo muito mais com a produção da exclusão do que com a garantia de uma educação 

escolar democrática, inclusiva e de qualidade” (2007, p. 22). A autora afirma ainda que é um 

erro pensar que a transversalidade da diversidade cultural se dá somente no ambiente escolar: 

ela deve ser tratada como um componente humano, que faz parte da nossa formação, 

enquanto sujeitos sociais, históricos, culturais e, por isso mesmo, diferentes (2007, p. 22).  

As escolas e os docentes, ainda segundo a autora, deveriam tentar entender as 

diversidades, propondo uma reflexão relacionada aos processos históricos e sociais. Gomes 

(2007, p. 23) ressalta que a ideia de padronização, na prática pedagógica, pode dar margem ao 

entendimento da diferença como desvio, patologia, anormalidade, deficiência, defasagem, 

desigualdade – a resistência com relação à desconstrução identitária (SILVA, 2009) vinda da 

hegemonia cultural e mesmo a apropriação e o movimento intracultural revelam a dificuldade 

em compreender as diferenças e encará-las sob um patamar de igualdade. Tal ideia, uma vez 

efetivada, pode resultar em práticas intolerantes, arrogantes e autoritárias. Daí a importância 

do papel do docente: 

 

Os/as educadores/as são também profissionais da cultura e não de um padrão único de 

aluno, de currículo, de conteúdo, de práticas pedagógicas, de atividades escolares. [...] 

Nesse sentido, podemos afirmar que a reflexão sobre diversidade cultural nos conduz a 

um repensar do papel do/a professor/a (GOMES, 2007, p. 23). 

 

 Kabengele Munanga (2005, p. 15) nos explica como a postura dos professores e a 

própria escola podem colaborar com a perpetuação do racismo. Não se trata, segundo ele, de 

“Sentir pena dos ‘coitadinhos’” (no caso, o aluno vítima do racismo): é mais eficaz tomar uma 

atitude responsável para mostrar a complementaridade e o enriquecimento dos indivíduos a 

partir do respeito de suas diferenças. Quanto ao aluno discriminado, deve-se restaurar sua 

dignidade e seu orgulho e combater, em sala de aula, as facetas do racismo oriundos dos 

resquícios coloniais da sociedade brasileira. Trata-se do resgate, por vias práticas, da 

conscientização da importância dos Direitos Humanos e do reconhecimento da cidadania 

alheia.  

 

ALTERIDADE E REPRESENTAÇÃO: UMA OUTRA LÓGICA 
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Com relação aos processos interculturais desencadeados na relação Educação e 

alteridade, Gusmão (1997), destaca a importância de compreendermos os conceitos de 

diversidade e alteridade para, então, interpretarmos os fatos dentro da sala de aula. Alteridade 

trata da relação entre o eu e o outro; já a diversidade é a existência do eu e do outro – não 

requerendo uma relação. A partir da Antropologia e da Educação, a autora destaca a 

necessidade de espaços para o diálogo, a reflexão e a intervenção seja na sociedade, seja na 

sala de aula. Trata-se do encontro/desencontro cultural, nesta relação entre o eu e o outro na 

escola. Ou seja, é a compreensão e a apropriação cultural, ao mesmo tempo que é também o 

choque para alguns. E é por isso que políticas públicas inclusivas no que diz respeito à cultura 

são necessárias, como a lei 10.639/2003, pois, a partir delas, institucionaliza-se a necessidade 

de reconhecer o outro e sua História, de modo a refletir nas relações sociais.  

Para entendermos tais fluxos, é importante retomarmos a própria história da América 

Latina e seu “processo civilizatório” – com invasão e “conquista” dos colonos gerando a 

extinção de culturas nativas. Tal violência diz respeito à dominação política e histórica, que 

traz consequências ao presente. Trata-se, afinal, de uma disputa de forças: o mais forte é quem 

conta a História e pode, com isso, deturpar e inferiorizar a cultura do outro (GUSMÃO, 

2014). Um exemplo disso é o próprio genocídio: se outrora o alvo era a população indígena, 

hoje tal genocídio se destina também à população negra. A Campanha da Anistia 

Internacional contra o genocídio do jovem negro revela alguns números para entendermos 

esta urgência. Em 2012, cerca de 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Deste total, 30 

mil eram jovens – e dentro estes jovens, 77% eram negros.  

Consideramos nesta dissertação que tratamos também da violência que vem 

acompanhada de um processo: começa na violência simbólica e de representação, na qual 

destacamos a nossa crítica no ambiente escolar, e culmina na violência física. Por isso que tais 

dados acerca da violência nos importam também. Retomando Gusmão (2014), fazemos a 

crítica ao aluno-modelo que desconsidera a diversidade da comunidade escolar – censurar ou 

não atender o direito à afro-brasilidade trata do controle arbitrário em ambiente escolar.   

Gusmão (2008) ressalta três processos inerentes às sociedades modernas, nas quais nos 

apropriaremos, em seguida, acerca da temática da representação em sala de aula. Tais 

processos são: busca permanente pela homogeneização, existência da contradição e ameaça 

constante do conflito. A cultura e a própria necessidade de políticas públicas, que nos 

garantam este direito, dizem respeito ao envolvimento da própria cultura como questão 

política, uma noção engajada e crítica. Por intermédio da tentativa de poda, a partir da política 
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de branqueamento, percebemos tal busca pela homogeneização. Ela, aliás, pode ser um dos 

motivos os quais a história afro-brasileira e africana não fazerem parte do currículo escolar de 

forma específica (antes de 2003). Trata-se de uma contradição, tendo em vista que somos um 

país, numericamente, com metade da população autodeclarada negra. Ao garantir o direito à 

afro-brasilidade na escola e implantar a lei 10.639/2003, gera-se, à priori, o conflito e a 

própria estranheza de alguns sujeitos – esta interpretação será melhor explicada no item 3.5 

Políticas públicas glocais: a apropriação dos professores. Desta forma, ao se discutir cultura, 

discute-se também, a política, de certa forma (GUSMÃO, 2008). 

É importante retomar e destacar a mudança de épocas. Candau (2008) destaca a 

problemática da igualdade e dos Direitos Humanos hoje. Diante da globalização neoliberal 

excludente, evidencia-se a diferença como direito – mais até do que a igualdade. Trata-se, 

portanto, do direito à diferença. Ou seja, igualdade e diferença caminham juntas, de modo que 

um deveria remeter ao outro nas ações e práticas além dos discursos. 

A proposta de uma globalização que nasce de baixo para cima (CANDAU, 2008, p. 

48) remete à nova ordem e aos novos espaços que as minorias têm conseguido se articular. 

Deste modo, há o protagonismo dos verdadeiros atores sociais, que são as demandas 

populares e seus representantes fazendo parte da articulação política. Um exemplo da 

necessidade deste nova proposta dialética e política é a própria escolha de Nilma Lino Gomes 

para o cargo de ministra da Cidadania – sendo responsável pelas seguintes Secretarias: 

Direitos Humanos, Mulheres e Igualdade Racial. Gomes é mulher e é negra e faz parte das 

comissões e articulações políticas que culminaram em conquistas como a lei 10.639/2003 – 

antes mesmo de sua nomeação. Porém, vale destacar, como já citamos neste trabalho, que ela 

é a única ministra negra do atual governo. Destacamos, então, a própria noção de 

oportunidade, que nem sempre condiz com a igualdade, infelizmente.  

Viola Davis (2015) e seu discurso45 ao receber o prêmio de “Melhor atriz em série de 

drama” também exemplificam esta necessidade de mudança, destacando a questão da 

oportunidade e a importância do protagonismo, sobretudo, da mulher negra:  

 

                                                           
45 Discurso Viola Davis no 67º Emmy 2015 – premiação para melhor atriz de drama pelo trabalho na série How 

to get away with muder. Davis é a primeira atriz negra a ganhar um Emmy nesta categoria. Ela usou um vestido 

branco na ocasião, compondo uma dualidade entre a roupa e sua pele – também remetendo à sua fala. A atriz 

recebeu o prêmio das mãos do ator Adrien Brody (homem branco). Entre as seis concorrentes na categoria, 

somente Viola Davis e Taraji P. Henson (Empire) são negras. 
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‘Na minha mente, eu vejo uma linha. E além desta linha, eu vejo paisagens 

verdejantes e flores adoráveis. E lindas mulheres brancas com seus braços estendidos 

para mim, além da linha... mas eu não consigo me ver chegando lá de algum modo, 

não consigo me ver passando da linha’. Essa foi Harriet Tubman e ela disse isso por 

volta de 1800. Deixem-me dizer uma coisa: a única coisa que separa mulheres de cor 

de qualquer outra pessoa é oportunidade. Você não pode vencer um Emmy por papeis 

que simplesmente não estão lá. Então, este prêmio vai para todos os escritores, as 

pessoas incríveis que são Ben Sherwood, Paul Lee, Peter Nowalk, Shonda Rhimes. 

Pessoas que redefiniram o que significa ser bonita, ser sexy, ser uma protagonista 

(uma mulher que lidera), ser negra. E para as Taraji P. Hansons, as Karry 

Washingtons, as Halle Berrys, as Nicole Beharies, as Meagan Goods, as Gabrielle 

Unions – obrigada por nos levar além daquela linha. Obrigada à Academia de 

Televisão. Obrigada. (DAVIS, 2015)  

 

 Ressaltando a ancestralidade em sua fala, Davis retoma mulheres negras 

protagonistas, sobretudo, nas artes dramáticas – Harriet Tubman (1822-1913), aliás, foi uma 

ativista abolicionista que viveu durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, momento 

histórico marcado fortemente pela segregação racial. Tal resgate revela fragmentos da 

historicidade da luta da mulher negra dentro da sociedade estadunidense – se hoje Davis pode 

ser protagonista e ter seu trabalho reconhecido pela Academia é também porque as mulheres 

citadas foram engajadas e/ou compartilham e criam espaços (oportunidades) para empoderar 

outras mulheres negras. Revela-se, gradualmente, o destaque de novos atores sociais, que 

empoderam outros por intermédio de sua representação. Tal movimento empático evidencia a 

construção e a necessidade do empoderamento local e popular – o protagonismo das minorias 

e do povo.  As percepções acerca da lógica excludente da sociedade globalizada e 

neoliberal potencializam novos atores sociais e, de certa maneira, potencializam os Direitos 

Humanos a serem assumidos de forma coletiva, principalmente, com relação às pautas 

relacionadas às minorias. Como já ressaltamos nesta dissertação, tal luta coletiva carrega os 

esforços de personalidades passadas. Ou seja, quando falamos da lei 10.639/2003 e da 

legitimação institucional, para que as escolas tenham acesso ao direito à afro-brasilidade por 

intermédio do conhecimento da História e da cultura, resgatamos também nomes como 

Abdias do Nascimento, Maria Carolina de Jesus46, Zumbi dos Palmares e Dandara47.  

                                                           
46 Maria Carolina de Jesus (1914-1977) foi escritora e catadora. Nasceu em Sacramento (MG) e se mudou para 

São Paulo em 1947, quando surgiam as primeiras favelas na cidade – ela morou na Favela do Canindé, na Zona 

Norte paulistana. Apesar de ter cursado apenas as séries iniciais, Maria Carolina escreveu seu cotidiano na favela 

e como catadora em 20 diários que, em 1960, foram publicados no livro Quarto de despejo: diário de uma 

favelada. A obra vendeu mais de 100 mil exemplares, teve tradução para 13 idiomas e é vendida em mais de 40 

países.  Maria Carolina foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, em 1958. A ainda é autora das seguintes 

obras: Casa de alvenaria (1961); Pedaços de fome (1963); Provérbios (1963); Diário de Bitita (1977); Um 

Brasil para brasileiros (1982); Meu estranho diário (1996); Antologia pessoal (1996); Onde estaes felicidade 

(2014). É considerada uma das maiores escritoras negras do Brasil. 
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A partir da mobilidade coletiva e sua identidade, sobretudo, nos grupos atuantes na 

cidade, observa-se a criação do corpo político coletivo e, consequentemente, dos movimentos 

sociais progressivos (HARVEY, 2014, p. 49). Ou seja, há a necessidade criar ao mesmo 

tempo que ceder espaços e ferramentas para que tais organizações políticas possam atender às 

demandas sociais – como é o caso do movimento negro e da criação de políticas públicas 

inclusivas, como a lei 10.639/2003. Trata-se da superação do isolamento para uma 

reconfiguração da imagem social da cidade (HARVEY, 2014, p. 49). Nota-se, no decorrer dos 

anos, que a necessidade de tais espaços para manifestação se dá claramente em elementos 

culturais, como o grafite, o rap e o hip-hop e a cultura do skate, ao mesmo tempo que notamos 

a tentativa de reeducar a população para ocupar as ruas, vivê-la. E nas ruas, vale ressaltar, 

encontram-se também o diálogo e o confronto entre diferentes – não à toa que ela serve de 

palco para manifestações, passeatas e greves. 

O discurso de John Legend e Common no Oscar de 2014 retomou a situação do negro 

nos Estados Unidos. Da passeata em Selma, às manifestações nas ruas pelos direitos civis da 

população negra até o sistema carcerário estadunidense – que pune mais homens negros do 

que brancos. A seguir, o discurso de Legend e Common: 

 

Common: Obrigada. Primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus que vive em 

todos nós. Recentemente, John e eu pudemos ir a Selma e performar “Glory” na 

mesma ponte onde Dr. King e as pessoas do movimento dos direitos civis marcharam 

há 50 anos. Esta ponte já foi o marco de uma nação dividida, mas agora é um símbolo 

por mudança. O espírito desta ponte transcende raça, gênero, religião, orientação 

sexual e situação social. O espírito desta ponte conecta a criança do lado Sul de 

Chicago, que sonha por uma vida melhor, com aqueles na França que se levantam pela 

sua liberdade de expressão até as pessoas de Hong King que protestam por 

democracia. Esta ponte foi construída sob a esperança. Soldada com compaixão. E 

elevada pelo amor por todos os seres humanos.  

John Legend: Obrigada. Nina Simone disse que é um dever do artista refletir os 

tempos em que vivemos. Nós escrevemos esta música para um filme que era baseado 

em eventos que ocorreram há 50 anos. Mas nós dizemos que Selma é agora! Pois a 

luta por justa é agora. Nós sabemos que a lei dos direitos de voto, o ato que eles 

lutaram há 50 anos, está sendo comprometido neste momento, neste país, hoje. Nós 

sabemos que neste momento a luta por liberdade e justiça é real. Nós vivemos no país 

mais encarcerado do mundo. Existem mais homens negros sobre controle corretivo 

hoje do que existiam sob escravidão em 1850. Quando as pessoas estão marchando 

com a nossa música, nós gostaríamos de dizer a elas que estamos com vocês, nós os 

vemos, nós os amamos e sigam marchando. Deus os abençoe.  

Common: Obrigada Ava, Oprah e Harpo e Plan B. (LEGEND; COMMON, 2015) 

                                                                                                                                                                                     
47 Zumbi e Dandara eram casados e foram líderes dentro do Quilombo dos Palmeiras – o maior quilombo do 

período colonial (Zumbia e Dandara viveram durante o século XVII), localizado em Pernambuco. O casal lutou 

pela libertação total dos negros escravizados. Palmares era famoso também por receber escravos foragidos de 

“seus senhores” e de outros quilombos. Assim, tanto Zumbi quanto Dandara são ativistas importantes na luta 

pela emancipação e reconhecimento da cidadania aos negros. 
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O discurso dos dois cantores, após receberem o Oscar de “Melhor canção original” por 

Glory, música tema do filme Selma (2015), enfatiza a luta dos negros e reverbera a força da 

imagem e do próprio discurso de Martin Luther King Jr. (protagonista do filme em questão) 

na discussão dos Direitos Humanos e civis nos Estados Unidos. A própria cerimônia do Oscar 

foi cercada de polêmicas com relação aos nomeados – tendo a Academia sido acusada de 

machismo e racismo nas nomeações. Ava DuVernay, negra e diretora de Selma, não foi 

indicada em sua categoria. O ator David Oyelowo tampouco foi indicado para o prêmio de 

“Melhor Ator” – ele interpretara o próprio Martin Luther King Jr. Apesar da boa recepção de 

público e crítica, Selma concorreu apenas em duas categorias: “Melhor filme” e “Melhor 

canção original”. Em 1968, contudo, a cerimônia do Oscar foi adiada, devido ao assassinato 

de Dr. King, no dia 4 de abril de 1968, ter ocorrido na mesma semana da premiação. 

Como nos outros discursos escolhidos para compor esta dissertação, destacamos que a 

força de tais textos, ao mesmo tempo que sua exposição midiática, revelam a necessidade de 

outras lógicas na sociedade – que demandam cada vez mais inclusão e espaços para sujeitos 

minoritários e pautas como o racismo, a violência e a desigualdade. 

Assim como o exemplo da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, ainda temos 

exemplos atuais de violência. Casos como Ferguson (em 2014), que resultou na morte do 

jovem negro Michael Brown, e a morte de Eric Garner (em 2014), homem negro imobilizado 

e asfixiado por quatro policiais em via pública (Garner faleceu na ação; o vídeo feito no 

momento mostra Garner pedindo clemência dizendo “Eu não consigo respirar”, repetidas 

vezes), também acontecem no Brasil como a chacina em Osasco e Barueri (em 2015), na qual 

policiais mataram 19 civis, e o caso Amarildo (em 2013), em que o pedreiro Amarildo Souza 

teria sido morto por agentes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (BOPE) 

na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O corpo de Amarildo nunca foi encontrado e 14 

policiais são suspeitos de terem participado do caso. 

Acerca do momento sócio-político de transição, que também implica em novas 

posturas na Educação, Estván Mészáros (2014, p. 76) atenta-nos acerca da crise estrutural 

global e da necessidade de uma nova ordem, qualitativamente diferente. A partir destes dois 

pontos levantados, segundo o autor, define-se o espaço histórico e social que vivemos, bem 

como as demandas para uma sociedade além do capital – considera-se também a elaboração 

de “Planos estratégicos para uma educação que vá além do capital” (2014, p. 76). Considerar 

políticas públicas, como a lei 10.639/2003 e enfatizar a Educação, enquanto um instrumento 
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político para a inclusão da pluralidade, fazem parte do papel desta dissertação. Afinal, 

acreditamos que desta forma a reflexão acadêmica pode contribuir com a realidade social, 

considerando suas demandas e a desigualdade ainda presente, conforme podemos observar 

nos dados e exemplos aqui citados. Sobre a missão educacional em meio às transições que 

vivemos, Mészáros afirma que:  

 

[...] é, simultaneamente, a tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora. 

Nenhuma das duas pode ser posta à frente da outra. [...] A transformação social 

emancipadora radical requerida é inconcebível sem uma concreta e ativa contribuição 

da educação no seu sentido amplo. E vice-versa: educação não pode funcionar 

suspensa no ar. Ela pode e deve ser articulada adequadamente e redefinida 

constantemente no seu inter-relacionamento dialético com as condições cambiantes e 

as necessidades da transformação social emancipadora e progressiva em curso. Ou 

ambas têm êxito e se sustentam, ou fracassam juntas. Cabe a nós todos – todos, porque 

sabemos muito bem que ‘os educadores também têm de ser educados’ – mantê-las de 

pé, e não deixá-las cair. As apostas são elevadas demais para que se admita a hipótese 

de fracasso (MÉSZÁROS, 2014, p. 76-77).  

 

É deste movimento duplo de emancipação social e nova proposta enquanto 

organização social e política da sociedade (afinal, a inclusão diz respeito às escolhas e às 

práticas da política), atingindo alunos, professores e a sociedade civil por um todo, que 

destacamos a importância do trabalho dos Direitos Humanos na Educação. Entendemos tal 

prática pedagógica como permanente, continuada e global, de modo a buscar a mudança 

social e a própria revolução dos saberes (SILVA, s/a, p. 1), que podem ser compartilhados por 

intermédio do diálogo de diferentes sujeitos. Deste modo, devemos reconhecer as diferenças e 

não somente a relacionamos com a desigualdade, mas com o ato de tornar-se a par da 

identidade alheia. Os dados aqui levantados revelam que o abismo imposto à afro-brasilidade 

e à herança afro-brasileira em nossa cultura deve-se ao entendimento do diferente como 

inferior e marginal – objeto de desqualificação por ser diferente ante ao modelo baseado no 

eurocentrismo.  

Alessandro Soares da Silva (s/a, p. 2) destaca os lugares minoritários. Para esta 

dissertação, nos apropriamos deste conceito no que cerne aos “Espaços ocupados por sujeitos 

que não possuem reconhecimento e possibilidade de uso da palavra”.  Romper com tais 

lugares de não-poder é vivenciar e promover cotidianamente políticas públicas como a 

proposta da lei 10.639/2003: trata-se de reconhecer e garantir o direito tanto à afro-brasilidade 

quanto à História afro-brasileira. Ou seja, garante-se o direito também à representação, à 

inserção de indivíduos historicamente oprimidos à sociedade, de modo a garantir-lhes o 

direito à cidadania.  
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Ao falarmos na escola de lugares minoritários rompemos com qualquer compromisso 

subliminar com a manutenção de um pacto com o princípio da harmonia e abrimos as 

portas ao dissenso, ao múltiplo; abrimos as portas da escola às questões que são 

silenciadas e que não têm lugar público, não tem direito à memória e nem ao 

reconhecimento. Fazê-lo é tornar a escola um elemento polarizador de turbulências e 

conflitos, um agente de fermentação social da realidade. (SILVA, s/a, p. 2-3)     

 

Desta maneira, entendemos que dar espaço ao negro e à afro-brasilidade no ambiente 

escolar é empoderá-lo e legitimá-lo. Atribuir a palavra aos sujeitos que atuam nestes lugares 

minoritários – ou seja, aqueles que nem sempre detém a garantia de sua cidadania na 

sociedade civil – é um ato político. Conceder espaços de fala ao invés de silenciar auxilia na 

construção e na vivência da cidadania ainda dentro da escola. Iniciativas como a lei 

10.639/2003 visam quebrar o silêncio e a negação ao outro e à alteridade, de modo a romper 

com as exclusões. Por isso que este trabalho é um convite reflexivo à sociedade: afinal, será 

que colocamos em prática tais políticas públicas? E de que forma fazemos isso? 
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2. A INSERÇÃO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA NA PRODUÇÃO 

EDITORIAL DIDÁTICA PARA UMA EDUCAÇÃO PLURAL 

Esta segunda parte retratará relação da lei 10.639/2003 com os conceitos de 

identidade, estereótipo e alteridade. A base para as interpretações são os Direitos Humanos, 

sobretudo sua prática e sua conscientização a partir do contexto escolar. Assim, reforçamos 

aqui o direito à alteridade e o direito à igualdade, embasados na premissa do direito à 

cidadania afro-brasileira, como uma garantia aos direitos de homens e mulheres brasileiros. 

As identidades são tratadas aqui como construções sociais e mutáveis, que se baseiam 

em processos, podendo haver hibridização cultural. Considerando a subjetividade e as trocas 

nas quais este processo está envolvido, enfatizamos os aspectos simbólico e imaginário 

quando pensarmos nas políticas e narrativas do Sul para o Sul – mesmo com a coerção da 

globalização. A terminologia “ismo” não será utilizada quando trabalharmos a multi, a inter e 

a transculturalidade, devido às intervenções frágeis do termo e ao respeito quanto às 

alteridades.  

Retomando Nestór Garcia-Canclini (2006), consideramos a problemática da 

desigualdade como parte dos fatores econômicos que nos auxiliam a entendermos o campo 

em que esta dissertação está inserida – e tal problemática foi trabalhada na primeira parte. A 

problemática da diferença, ainda segundo Garcia-Canclini (2006), diz respeito às práticas 

culturais e à sua complexidade, podendo também gerar exclusões. Assim, diante da cultura 

brasileira trabalhamos, sobretudo, com a inter e transculturalidade, devido à mestiçagem que 

compõe a população. Desse modo, há espaços para o reconhecimento e a negociação cultural, 

com fracassos e encontro de alternativas para evoluir e viver frente às diferenças.  

Segundo o Caderno de Educação Popular e Direitos Humanos (2013), é importante 

ressaltarmos que os direitos são devidos aos cidadãos, afinal eles não são favores, nem 

súplicas ou gentilezas. “Não se pede um direito, luta-se por ele” (2013, p. 11). A luta pelos 

Direitos Humanos é uma construção histórica contra a opressão, a invisibilidade social e a 

violação, de modo a dar protagonismo e autonomia aos indivíduos e grupos que são 

submetidos a estas violências.  Estes indivíduos ou grupos são conhecidos por minorias, as 

quais costumam ter sua cidadania negada. No Brasil, as principais minorias são: mulheres, 

indígenas, negros, população LGBT e pobres.  

Os Direitos Humanos se caracterizam por serem universais, indivisíveis e exigíveis, 

além de serem internacionalmente reconhecidos. Os princípios fundamentais são a igualdade 

e a liberdade. Segundo o caderno, a Educação pode ser entendida como um meio de exercício, 
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de busca e de acesso a outros direitos. Tal alcance é enfatizado na Educação popular, que 

pode transformar as relações sociais, de forma humanizada, superando os silêncios. 

A fragilidade das políticas públicas está relacionada aos agentes de poder, que atuam 

para que elas possam se efetivar, estando, então, implícitas ao sistema político. Ou seja, este 

acaba sendo um subsistema global. Para entendermos tal movimento, nos apoiamos na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e no Artigo 5º da Constituição brasileira, que 

afirma o seguinte: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 1988, p. 9). 

 Enquanto cidadãos brasileiros, apesar das particularidades de nossos lugares 

existenciais, a liberdade e a igualdade são direitos garantidos pelo Estado, segundo a 

Constituição Federal. Justamente pela pluralidade que compõe a representação da identidade 

brasileira, em que a alteridade faz parte da identidade, justificamos a importância de ressaltar 

a temática afro-brasileira na produção editorial didática. A afro-brasilidade é um direito que 

todo cidadão brasileiro tem e sua empregabilidade cidadã também perpassa a Educação e a 

Comunicação. Para Bobbio (2004), entende-se que a multiplicação e a atualização de direitos 

sociais trazem o reconhecimento dos indivíduos, em suas variadas condições, como sujeitos 

de direito. 

 Tal multiplicação e atualização dos direitos se dá em um contexto globalizado. 

Considera-se nesta dissertação a crítica à globalização descrita por Milton Santos (2012, p. 

19) como uma “Fábrica de perversidades”. Tal globalização impõe um mundo de fábulas que, 

a partir de um contexto único, despe os fatos, enfraquecendo os contextos locais. Santos 

(2012) propõe, então, a reflexão acerca de uma nova globalização, com possibilidades de 

contemplar outras saídas, atendendo aos universos micro e macrossociais – como a temática 

afro-brasileira, que no universo estudado por esta dissertação envolve no mínimo a África, o 

Brasil e os Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul. O desafio é trazer tal possibilidade, 

via política pública, diante de um ambiente de intensa troca de bens e de informações, que dá 

espaço às exclusões, ao hiperconsumo e à hiperconcorrência – também cultural. Sobre uma 

nova proposta de globalização, mais humana, Sousa-Santos (2012) afirma: 

 

Considerando o que atualmente se verifica no plano empírico, podemos, em primeiro 

lugar, reconhecer um certo número de fatos novos indicativos de emergência de uma 

nova história. O primeiro desses fenômenos é a enorme mistura de povos, raças, 

culturas, gostos, em todos os continentes. A isso se acrescente, graças aos progressos 

de informações, a “mistura” de filosofias, em detrimento do racionalismo europeu. 
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Um outro dado de nossa era, indicativo da possibilidade de mudanças, é a produção de 

uma população aglomerada em áreas cada vez menores, o que permite um ainda maior 

dinamismo àquela mistura entre pessoas e filosofias. [...] Trata-se da existência de 

uma verdadeira sociodiversidade, historicamente muito mais significativa que a 

própria biodiversidade. Junte-se a estes fatos a emergência de uma cultura popular de 

massas, permitindo-lhe exercer sobre esta última revanche ou vingança. (SOUSA-

SANTOS, 2012, p. 20-21) 

 

Ainda nesta linha de pensamento, consideramos pensar alternativas além da 

globalização baseada na macroeconomia neoliberal de mercado. O combate à tal lógica, 

segundo as reflexões de Leonardo Boff (2015), pode nos auxiliar na desobstrução da vivência 

dos Direitos Humanos – um contexto de anti-vida. Assim, utilizaremos a lógica da 

hermenêutica diatópica, conforme a conceitualização de Boaventura de Sousa Santos (1997), 

para o diálogo inter e transcultural. Segundo Santos, “A hermenêutica diatópica baseia-se na 

ideia de que os topoi48 de uma dada cultura, por mais fortes que sejam, são tão incompletos 

quanto a própria cultura a que pertencem” (1997, p. 23). Esta ideia destaca a consciência de 

incompletude de culturas, justamente, no diálogo intercultural, sendo necessária a mistura de 

duas ou mais culturas para entendimento de contextos, fatos e fenômenos sociais. Tal conceito 

é bastante caro à esta dissertação, justamente, por auxiliar na legitimação da proposta da 

cultura afro-brasileira – somente entendida com o diálogo entre as apropriações afro e as 

apropriações brasileiras – e sua representação por intermédio da produção editorial didática.  

Consideram-se os elementos metaculturais, como a noção do racismo 

institucionalizado aqui trabalhado, como parte dos topois, sobretudo, quando ele é silenciado 

e naturalizado. Sendo assim, faz-se necessário o reconhecimento das incompletudes para o 

diálogo intercultural, bem como a “Identificação local e a inteligibilidade translocal das 

incompletudes” (SANTOS, 1997, p. 26), que permeiam a cultura brasileira. 

 

 

2.1 MULTI/INTER/TRANSCULTURALIDADE: A MESTIÇAGEM E O ERÊ  

Stuart Hall (2003), acerca daquilo que pode definir o conceito de identidade, destaca 

seu caráter multidisciplinar: “A desconstrução tem sido realizada no interior de várias 

disciplinas, todas elas críticas, de uma ou outra maneira, da noção de uma identidade integral, 

originária e unificada” (2003, p.13). Estas são as primeiras linhas do texto ¿Quién necesita 

                                                           
48 Segundo Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 23), os topois são os “Lugares comuns retóricos mais 

abrangentes de determinada cultura. Funcionam como premissas de argumentação que, por não se discutirem, 

dada a sua evidência, tornam possível a produção e a troca de argumentos. Topoi fortes tornam-se altamente 

vulneráveis e problemáticos quando <<usados>> numa cultura diferente”. 
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«identidad»? (2003), no qual o autor jamaicano pensa os processos e os lugares de fala para 

se entender o que caracteriza o indivíduo e sua identidade. Reforçando este ponto de partida, 

considerando os traços étnicos, raciais e nacionais da identidade cultural e da política da 

situação, ele questiona: afinal, quem precisa de identidade? 

Para entendermos os desdobramentos acerca de identidade e estereótipos, tomamos 

por base os conceitos de multiculturalidade, interculturalidade e transculturalidade. Muniz 

Sodré (1999) compreende a multiculturalidade como o reconhecimento de cada indivíduo 

acerca de sua própria cultura e da legitimação do reconhecimento de outras culturas – da 

cultura do outro. Já a interculturalidade parte deste reconhecimento cultural, porém com 

interação. Para Vera Maria Candau49 (2008), a interculturalidade é como uma articulação com 

característica inclusiva de uma sociedade democrática. Já a transculturalidade, segundo 

Garcia-Canclini (2006), é a mais complexa, pois, além das características interculturais, 

envolve a troca e a completude entre as culturas. Com base nestes conceitos, faremos a nossa 

leitura acerca da identidade e do estereótipo. 

Hall (2003 p. 14), antes de uma primeira conceituação da identidade, retoma o enfoque 

do Jacques Derrida (1981):  

 

Pensar no limite, pensar no intervalo, como uma espécie de dupla escritura [...] Por 

meio desta dupla escritura deslocada e que desloca, além de ser detalhadamente 

estratificada, devemos destacar também o intervalo entre a inversão, que coloca abaixo 

o que estava acima, e o surgimento invasor de um novo ‘conceito’, que já não pode e 

nem nunca poderia ser incluído no regime anterior. 

 

Considerando esta lógica, Hall afirma que a identidade é um conceito que “Funciona 

no intervalo entre a inversão e o surgimento; uma ideia que não pode pensar em um velho 

exercício/uso, mas sim em quais questões-chave não podem pensar em absoluto” (2003, p. 

14). 

Em uma segunda abordagem do conceito, Hall (2003) destaca o lugar de fala e a 

conjuntura de problemas que permeiam o enunciador. Assim, ele retoma questões de agência 

e de política (uma revisão dos conceitos de Michel Foucault), de modo a justificar a 

necessidade de uma teoria do sujeito cognosciente – de modo a não ser uma teoria da prática 

discursiva.  

 

                                                           
49 CANDAU, Vera Maria. Direitos humanos, educação e interculturalidade: as tensões ente igualdade e 

diferença. In: Revista Brasileira de Educação. V13. Nº37. Jan/abr. 2008. 
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Quando falo de política, me refiro à significação do significante <<identidade>> nas 

formas modernas de mobilização política, sua relação axial com uma política de 

situação [política vigente], mas também as dificuldades e instabilidades notórias, que 

afetaram, de modo característico, todas as formas contemporâneas de <<política 

identitária>>. Ao mencionar a <<agência>> não me refiro a desejo algum de voltar à 

uma noção mediada e transparente do sujeito ou da identidade como autores centrais 

da prática social, ou de restaurar um enfoque que coloca seu próprio ponto de vista na 

origem de toda historicidade, na qual, em síntese, conduz a uma consciência 

transcendental. (HALL, 2003, p. 14) 

 

Ou seja, retoma-se aqui os exemplos de subculturas presentes em Resistencia a traves 

de rituales (2010) ou até mesmo a própria história de Hall, que será exposta, brevemente e de 

modo exemplificado, no decorrer deste estudo. Se no livro evidencia-se as negociações entre 

o hegemônico e a minoria (ou a subcultura), no caso da biografia de Stuart Hall, ele tensiona 

suas raízes mestiças, embora predominantemente negras e caribenhas, na realidade inglesa nas 

universidades de Oxford e Birmingham (sua experiência). Em ambos os casos, nota-se a 

resistência e a afirmação, ao mesmo tempo que a negociação e a legitimação a partir da 

presença do outro – no caso, do hegemônico, da maioria branca europeia.  

Assim, o sujeito é recolocado e descentralizado dentro do conceito de identidade, de 

modo a ser rearticulado com as práticas sociais. O próprio processo de identificação, 

considerando seu enfoque discursivo, não finda, ou seja, está sempre em processo. A 

identificação é articulada e pode ser comparada à uma sutura, sendo uma prática sujeita ao 

jogo de diferenças – há sempre mais de um elemento (afinal, o um só existe, pois, há o outro – 

como a relação do Eu-Tu de Martin Buber), marcando os limites simbólicos, a produção dos 

efeitos de fronteira, além do trabalho discursivo (HALL, 2003, p. 15-16). O autor aponta 

ainda que o conceito de identidade, nos tempos da pós-modernidade, considerando o teor 

fragmentário do termo, jamais é unificado. Ou seja, a identidade não é um conceito singular, 

mas sim é uma construção a partir de múltiplas maneiras intermediadas pelo discurso, pelas 

práticas e pelas posições diferentes, que são frequentemente cruzadas e antagônicas (HALL, 

2003, p. 17) – como a situação pós-colonial de Hall (ele é proveniente de uma colônia 

britânica, a Jamaica), na Inglaterra do século XX. 

É preciso considerar a importância daquele que fala da sua identidade, bem como o 

peso da tradição e da oralidade, principalmente naquilo que tange o imaginário/simbólico. 

Assim, Hall (2003, p.18) afirma que: 

 

[...] As identidades se constroem dentro do discurso e não fora dele, devemos 

considerá-las produzidas em âmbitos históricos e institucionais específicos do interior 

de formações e práticas discursivas especificas, mediante estratégias enunciativas 
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específicas. Por outro lado, emergem no jogo de modalidades específicas de poder e, 

por ele, são mais um produto que marca a diferença e a exclusão que vem de uma 

unidade idêntica e naturalmente constituída: uma <<identidade>> em seu significado 

tradicional. 

 

Assim, entende-se as identidades sociais como atos de poder, devido ao seu vigor e à 

sua persuasão. Retomando o filósofo político argentino Ernesto Laclau (1990, apud HALL, 

2003), a hierarquia é sempre presente na constituição de uma identidade, considerando que ela 

tem caráter excludente em algumas passagens e violentamente ordenadora (hierárquica) 

naquilo que lhe interessa. A própria noção de história nos registros escritos e nas tradições 

orais podem exemplificar esta ideia – afinal, não foram e nem são todos os fatos que 

acontecem no mundo registrados, porém aqueles que se registra são sempre intermediados. O 

autor cita o exemplo das definições de homem branco que são marcas contrastantes aos 

opositores mulher e negro (LACLAU, 1990, apud HALL, 2003).  

  A relação entre a tríade indivíduo, cultura e identidade cultural dá-se como uma 

intersecção matemática e nas ações que dizem respeito à identidade há sempre disputa. O 

indivíduo atua de forma subjetiva, ou seja, dentro do processo de se tornar um sujeito, para, 

então, agir na disputa hierárquica da identidade. A diferença, por sua vez, também advém de 

uma produção simbólica e discursiva e, assim como a identidade, também é uma relação 

social. Segundo Tadeu da Silva (2014, p. 81), tanto a identidade quanto a diferença são 

atreladas às relações de poder e são disputadas, uma vez que são sempre impostas.  

Sobre esta estreita relação entre ambos os conceitos, Silva destaca que “A afirmação 

da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo de diferentes grupos sociais, 

assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais” (2014, p. 81). 

Ora, aqui ele ressalta como não se pode enquadrar a identidade e a diferença como conceitos 

inocentes, já que, por lidarem com as relações de poder, em muito se aproximam das relações 

de classe e da hegemonia perante os demais. Assim, retoma, mais uma vez, a noção aqui já 

mencionada daqueles que são incluídos e daqueles que são excluídos.  

 

Podemos dizer que onde existe diferenciação – ou seja, identidade e diferença – aí está 

o poder. A diferenciação é o processo central pelo qual a identidade e a diferença são 

produzidas. Há, entretanto, uma série de outros processos que traduzem essa 

diferenciação ou que com ela guardam uma estreita relação. São outras tantas marcas 

da presença do poder: incluir/excluir (‘estes pertencem, aqueles não’); demarcar 

fronteiras (‘nós’ e ‘eles’); classificar (‘bons e maus’; ‘puros e impuros’; 

‘desenvolvidos e primitivos’; ‘racionais e irracionais’); normalizar (‘nós somos 

normais’; ‘eles são anormais’). (SILVA, 2014, p. 81-82) 
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 Dessa maneira, Silva (2014) destaca que para se afirmar aquilo que se é, afirma-se 

também aquilo que não se é. É a partir daí que se demarcam as fronteiras da distinção, 

dizendo o que/quem fica para fora e o que/quem fica dentro dessas redomas subjetivas. As 

relações de poder são evidenciadas pelas posições de poder no trecho citado quando usados 

“nós” e “eles”, reforçando a separação. Com isso os indivíduos são classificados, divididos e 

hierarquizados, atribuindo-se, assim, valores aos grupos e sujeitos (2014, p. 82). Em virtude 

de tal linha de pensamento, afirma-se que a identidade e a diferença versam acerca das 

relações de poder entre o hegemônico e o contra hegemônico, entre as classes e suas lutas na 

convivência comum – a sociedade. 

Com os conceitos de identidade e diferença apontados, pode-se retomar a biografia de 

Stuart Hall, que em muito se traduz na própria experiência da diáspora. Na entrevista cedida a 

Kuan-Hsing Chen, Hall afirma que sentia um estranhamento tanto vivendo na sua natal 

Jamaica quanto na Inglaterra. Apesar de “Ter sido preparado pela educação colonial” e 

“Conhecer a Inglaterra por dentro”, ele nunca seria um inglês: “Conheço intimamente os dois 

lugares, mas não pertenço completamente a nenhum deles. E esta é exatamente a experiência 

da diáspora, longe o suficiente para experimentar a experiência do exílio e perda, e perto o 

suficiente para entender o enigma de uma ‘chegada’ sempre adiada” (2003, p. 415). 

Ainda na entrevista, Stuart Hall destaca que era o membro de sua família com o tom 

de pele mais escuro, apesar da mestiçagem. Os mestiços eram comuns na Jamaica e estavam 

relacionados à classe média, uma vez que eram fruto de escravos africanos com senhores 

europeus. Quando nasceu, sua irmã perguntou de onde os pais haviam tirado aquele bebê 

coolie – expressão depreciativa para designar um indiano paupérrimo. E foi esta posição de 

coolie que ele carregou durante sua vida, principalmente na estada na Jamaica. Era esta a sua 

identificação. Na escola, apesar de ter amigos da classe média, os pais preferiam sempre que 

ele se relaciona com os mais claros – ordem que ele não seguia. As tensões diante deste 

panorama fizeram com que Hall se afastasse de sua família e fizesse amigos em outros 

círculos: “Passei minha adolescência negociando esses espaços culturais” (2003, p. 408-409). 

Percebe-se que Hall era um estrangeiro dentro de seu próprio vínculo afetivo primário 

– a família. As condições de identidade ressaltam aqui uma imposição na vida deste homem: 

o fenótipo mais escuro com relação aos demais membros. Aliado ao fator pós-colonial que a 

Jamaica enfrentava, tal característica foi usada como justificativa para determinados 

comportamentos de Hall, que “compensassem” este “desvio” na preconceituosa hierarquia 
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social. Era negro, porém pertencente à classe média e, mais adiante, na idade universitária, 

viveu na Inglaterra.   

Ainda com relação à Jamaica, Hall destaca a consciência negra, sobretudo com o 

crescimento do rastafarismo, em meados de 1968. Embora seus amigos que lá ficaram tenham 

se relacionado a ambas, Hall se considera de uma geração diferente da deles – muito embora 

durante seu trajeto tenha se preocupado com as questões culturais e de identidade, tendo o 

negro como um dos seus principais enfoques. Não se trata aqui de uma negação, mas do 

reconhecimento de experiências distintas, considerando que nesta época ele já vivia na 

Inglaterra. Ele destaca como é a experiência de estar dentro e fora do “estrangeiro familiar”, 

afirmando que “É impossível voltar para casa duas vezes” (2003, p. 416). Nota-se que a 

identidade de Hall e a influência de suas escolhas tornaram suas experiências diferentes. 

Considerando que a experiência e seus processos são fundamentais (ideia trabalhada por 

Raymond Williams na obra O campo e a cidade [2011]), diferencia-se, então, aqui as culturas 

de Stuart Hall e seus conterrâneos e, portanto, a não identificação de gerações. 

Hall, a princípio, tratava a diáspora sem mencionar tal substantivo, já que o termo 

remetia à guerra que já ocorria em Israel. No texto sagrado era associado à expulsão de um 

determinado povo e à recuperação destas terras desocupadas, além da relação com a “limpeza 

étnica” – o que nada tem a ver com o trabalho de Stuart Hall. Porém, no que diz respeito ao 

sofrimento, ao exílio e à cultura de livramento e redenção, em muito casa com o conceito de 

diáspora, como uma metáfora entre a história judaica e a experiência da colonização, segundo 

a interpretação de Hall (2003, p. 417). Assim, resgata-se aqui o poder simbólico dentro do 

discurso diaspórico, encaixado, então, dentro do conceito maior de identidade.   

Nos trabalhos de Stuart Hall, considera-se os lugares de fala e a consciência de 

posição, “A tensão entre quem narra e o que é narrado” (2003, p. 16). Acerca dos Estudos 

Culturais, Hall destaca a tensão entre a discursividade e outras questões que não poderão ser 

totalmente abordadas pela textualidade crítica. Considerando, então, o local de fala e a 

identidade de Hall, Liv Sovik (2003) faz o seguinte destaque sobre a tensão mencionada: 

 

Um tema que capta essa tensão claramente é o da mistura cultural, mestiçagem, 

hibridismo. Hall afirma o valor estratégico dos discursos de identidade negra diante do 

racismo, com suas múltiplas raízes nos diversos níveis de formação social: político, 

econômico, social, cultural. Ao mesmo tempo, em um movimento que parece 

paradoxal, enfoca sempre o jogo da diferença, a différance, a natureza intrinsecamente 

hibridizada de toda identidade e das identidades diaspóricas em especial. O paradoxo 

se desfaz quando se entende que a identidade é um lugar que se assume, uma costura 

de posição e contexto, e não uma essência ou substância a ser examinada. (SOVIK, 

2003, p. 15) 
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 Pode-se, então, entender a identidade como parte da luta individual de cada sujeito – 

esteja ele sozinho, esteja ele no coletivo.   

Nesse sentido, reportamo-nos ao exemplo de Nelson Mandela e a luta política contra o 

apartheid que pode exemplificar tal citação. Mesmo que exposto de forma breve, deve-se 

pensar a África do Sul, neste caso, considerando os resquícios coloniais e pós-coloniais, 

resultando em uma cultura de segregação, onde havia leis para brancos e leis para negros – a 

cor da pele era um fator mais forte do que o posicionamento econômico. A luta de Mandela 

dizia respeito à sua própria identidade como homem negro e como cidadão num país cujos 

Direitos Humanos atendiam somente aos brancos – ou seja, eram privilégios. A busca era pela 

legitimação dos discursos e dos símbolos que atendessem a dignidade do cidadão sul-

africano, seja lá qual fosse sua origem, e para tal foram atingidos os âmbitos social, político, 

econômico e cultural.  

 Dentro de uma sociedade complexa, a cultura dominante nunca é homogênea, já que é 

estratificada e traz elementos do passado – além de características emergentes do presente. 

Assim, as culturas subordinadas (subculturas) sempre estarão em conflito aberto com a 

hegemônica, apesar de poderem coexistir e negociar espaços (HALL, 2010, p. 72). Entende-

se, então, por subculturas “Estruturas menores, localizadas e diferenciadas dentro de uma 

outra rede cultural mais ampla” (HALL, 2010, p. 73). A subcultura vem de uma cultura 

parental/central, sendo diferente a cultura de pai para filho. Sendo assim, pode-se metaforizar 

tais culturas de classes (dominante e subcultura) com o apartheid. 

 

O ESTEREÓTIPO 

 Considerando a experiência da colonização, destaca-se o conceito de estereótipo, 

segundo Bhabha (2010). Para ele este é um aspecto importante do discurso colonial. Ele 

afirma que o estereótipo é a principal estratégia do discurso colonialista, já que é um modo de 

representação paradoxal: “Conota rigidez e ordem imutável como também desordem, 

degeneração e repetição demoníaca” (2010, p. 117). Considerando a força da ambivalência do 

discurso colonial, Bhabha aponta que: 

 

[...] É a força da ambivalência que dá ao estereótipo colonial sua validade: ela garante 

sua repetibilidade em conjunturas históricas e discursivas mutantes; embasa suas 

estratégias de individuação e marginalização; produz aquele efeito de verdade 

probabilística e predictabilidade que, para o estereótipo, deve sempre estar em excesso 

do que pode ser provado empiricamente ou explicado logicamente. Todavia, a função 
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da ambivalência como uma das estratégias discursivas e psíquicas mais significativas 

do poder discriminatório – seja racista ou sexista, periférico ou metropolitano – está 

ainda por ser mapeada. (BHABHA; 2010, p. 118)  

 

               Trazendo para o contexto da Educomunicação, é possível entender a importância do 

combate aos resquícios discriminatórios que a ambivalência carrega – afinal a 

Educomunicação diz respeito ao princípio dialógico para formação de indivíduos 

emancipados e críticos. A reprodução de conjunturas históricas e a marginalização podem 

influenciar tanto no convívio social quanto no conhecimento histórico. Neste último ponto 

torna-se passível de erros e de distorções (ainda colonialistas) em conteúdos pedagógicos, 

prejudicando a formação dos cidadãos e o reconhecimento dos indivíduos perante a História. 

            Com relação ao problema da discriminação, Bhabha (2010, p. 135) o destaca como 

efeito político do discurso estereotipado – sendo relacionado às questões de “raça” e de 

“pele”. Considerando o fetichismo e seus usos, para a compreensão do discurso racista, 

Bhabha retoma Franz Fanton e o esquema epidérmico. Ou seja: 

 

A pele, como significante chave da diferença cultural e racial no estereótipo, é o mais 

visível dos fetiches, reconhecido como “conhecimento geral” em uma série de 

discursos culturais, políticos e históricos, e representa um papel público no drama 

racial que é encenado todos os dias nas sociedades coloniais. Em segundo lugar, pode-

se dizer que o fetiche sexual está intimamente ligado ao “objeto bom”; é ele o 

elemento do cenário que torna o objeto todo desejável e passível de ser amado, o que 

facilita as relações sexuais e pode até promover uma forma de felicidade. O 

estereótipo também pode ser visto como aquela forma particular, “fixada”, do sujeito 

colonial que facilita as relações coloniais e estabelece uma forma discursiva de 

oposição racial e cultural em termos da qual é exercido o poder colonial. (BHABHA, 

2010, p. 135)  

  

No trecho, o autor ressalta as sanções políticas e históricas impregnadas nos discursos 

estereotipados. Além disso, ressalta o caráter subserviente do negro pronto para satisfazer 

(gerar “felicidade”) o poder colonial. Bhabha (2010, p. 141) destaca ainda a cadeia de 

significação estereotípica, que é “Misturada e dividida, polimorfa e perversa, uma articulação 

da crença múltipla” (2010, p. 141).  Ele continua explicando que o negro é colocado como o 

selvagem/canibal ao mesmo tempo que ocupa o lugar da obediência e da servidão (servo, o 

que serve comida); ao mesmo tempo representa a encarnação sexual e a inocência da criança. 

Retrata-se aqui, então, a separação – seja ela “Entre raças, culturas, histórias, no interior de 

histórias – uma separação entre o antes e o depois”, que se repete obsessivamente (2010, 

p.141). Bhabha conclui seu pensamento afirmando que: 
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O discurso racista estereotípico, em seu momento colonial, inscreve uma forma de 

governamentalidade que se baseia em uma cisão produtiva em sua construção do saber 

e exercício do poder. Algumas de suas práticas reconhecem a diferença de raça, 

cultura e história como sendo elaboradas por saberes estereotípicos, teorias raciais, 

experiência colonial administrativa e, sobre essa base, institucionaliza uma série de 

ideologias políticas e culturais que são preconceituosas, discriminatórias, vestigiais, 

arcaicas, ‘míticas’, e, o que é crucial, reconhecidas como tal. (BHABHA, 2010, p. 

142)  

 

 Assim, ainda se coloca o negro em papel subalterno e inferiorizado devido ao ranço 

preconceituoso provindo dos tempos coloniais. Trata-se de uma maneira alienada de 

interpretar a cultura do outro: partindo do ponto de vista eurocêntrico, o indivíduo negro (já 

que a cor da pele faz parte dos códigos) é aquele que trabalha para satisfazer o colono, ao 

passo que não detém o respeito deste. É uma via de mão dupla cruel, pois a exploração do 

outro é intensa – e, neste caso, vem se acumulando devido às injustiças históricas, resultando 

em formas de poder ideológicas, predominantes até hoje. 

Apesar de tal panorama, Stuart Hall (2003) ressalta que não há momento em que não 

se possa, extensiva e interminavelmente, teorizar o poder no que diz respeito à política, à raça 

e ao gênero, à subjugação, à dominação, à exclusão, à marginalidade, à alteridade, etc. Dessa 

maneira, ele enfatiza a relevância da construção da prática social e da crítica genuína. Ele 

preza pelo trabalho político-intelectual orgânico, que não se limite às metanarrativas de 

conhecimentos acabados das instituições. Mas, sim, que considere a teoria como um conjunto 

de conhecimentos contestados, localizados e conjunturais, que venham a ser debatidos com 

dialogia. Um retorno à teoria e à política, à política da teoria (2003, p. 217).   

A questão do negro dentro da sala de aula pode ser ressaltada nas obras Nelson 

Mandela – long walk to freedom (US Macmillan, 2009) e Nelson Mandela: the authorized 

comic book (WW Norton & Company, 2009). Utilizadas na África do Sul, estes livros 

ilustrados contam a história de Mandela, enfatizando o reconhecimento dos vínculos e da 

História afro na identidade e na cultura sul-africana (país marcado pela colonização europeia e 

pelo apartheid). As obras são exemplos de políticas públicas, pois foram elaboradas com a 

supervisão da Nelson Mandela Foundation e aplicadas às escolas públicas daquele país. Elas 

envolvem a importância da igualdade e do respeito aos Direito Humanos. O estereótipo é 

usado claramente como recurso, sendo utilizado como instrumento para facilitar a apreensão 

dos personagens, pois evidencia as cumplicidades destes com o potencial leitor dentro de um 

contexto - que deve ser também interpretado com cautela. Modelos estereotipados podem não 

dar conta das nuances da História – no caso dos livros aqui exemplificados, o estereótipo 

serve ao leigo como um primeiro contato com a vida pessoal e política de Nelson Mandela.   
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Nos dois livros gráficos de Mandela é notável o levantamento de dados e a apuração 

detalhada para dar vida ao político sul-africano além das palavras. Destaca-se a presença de 

dados polêmicos e controversos em ambos, como a constante relação de paz e guerra na 

biografia, principalmente no relato da luta armada. Ao leitor cabe a criticidade acerca da luta 

na qual Mandela estava envolvido e do contexto geopolítico ali presente. Este artigo não 

pretende discutir se os livros são Literatura ou se se encaixam em comic journalism: atenta-se 

mais aos usos destes nas escolas como uma opção para leitura do relato de um político 

relevante nos Direitos Humanos.  

Nem todos os conflitos e os desafios cotidianos são pautados e as obras aqui 

escolhidas, certamente, tiveram destaque devido ao seu apelo coletivo e à inserção das 

temáticas de fundo nas esferas públicas. Ou seja, os livros deram destaque a pautas ainda 

recorrentes hoje, como o respeito aos Direitos Humanos, o acesso à Educação e a igualdade 

entre homens de fenótipos variados.   

A caracterização de Nelson Mandela é baseada na tentativa de reforçar sua imagem 

como guerreiro em prol do fim do apartheid e pela garantia de dignidade e de igualdade entre 

os sul-africanos – como no caso da luta pelo acesso à Educação. Nos dois livros, a identidade 

de Mandela é escancarada opondo-se ao tipo hollywoodiano mencionado acima. Contudo, é 

possível notar certa conotação sobre-humana em seus atos, uma vez que, agindo como o 

rebelde que sempre foi, ele lutou e convocou seus iguais, coletivamente. Este reforço e toda a 

exposição em prol das causas mencionadas podem ser entendidos como “super-poderes” 

morais – um cidadão que luta contra o status quo e a opressão. Os gestos e as constantes 

lembranças e associações tribais (no caso de Mandela, aos Xhosa) também reforçam tal 

simpatia: o homem da tribo, juntamente com seus compatriotas, versus o poder opressor do 

colono governante. 

Reforça-se aqui a reflexão acerca da identidade e da diferença em cada indivíduo, que 

juntas revelam a diferenciação entre os sujeitos. Ou seja, cada um é definido pelas marcas de 

semelhanças e diferenças que carregam, sejam elas nas práticas discursivas ou simbólicas. O 

exemplo do negro, aqui mencionado brevemente com a biografia de Stuart Hall e a questão do 

apartheid de Mandela, revela as tensões e os constrangimentos ainda enfrentados no último 

século, em virtude do pensamento eurocêntrico padrão. A força para a luta pelos Direitos 

Humanos e pela igualdade aqui se reforça pela presença da resposta ao hegemônico, dado, 

principalmente, pelas subculturas. Reforça-se a lógica: a legitimidade do hegemônico vale 
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devido à presença do outro, do não-hegemônico, da minoria e vice-versa – uma relação de 

poder, resistência e dependência mútuas.   

As publicações sul-africanas, anteriormente citadas, significam mais uma opção para 

abordar noções de civilidade e, mais do que isso, de respeito ao outro a partir da escola. 

Independentemente dos tipos de fenótipos e das heranças ancestrais, cada indivíduo deve ser 

considerado em sua totalidade histórica e social, tendo seus direitos assegurados enquanto 

cidadão. Também é possível notar o agendamento de pautas trabalhadas pelos Direitos 

Humanos em ambiente escolar, sobretudo o trabalho com relação às diferenças.  

O exemplo de Mandela na luta pela igualdade e pela Educação é mundialmente 

conhecido, não sendo em vão a sua alcunha como “O advogado da Educação”. E a iniciativa 

de produzir livros gráficos para serem trabalhados nas séries iniciais das escoas sul-africanas 

em muito compreende esta luta. Obviamente, as histórias foram simplificadas, respeitando o 

grau de complexidade apreendido pelo público-alvo, e os dois livros servem como um 

primeiro contato ao legado de Nelson Mandela, personagem na qual carrega polêmicas e 

complexidade em sua biografia.  

 Os princípios da Educomunicação auxiliam na interpretação de tais noções subjetivas 

mencionadas e no próprio entendimento e dinamismo dos produtos editoriais escolhidos, uma 

vez que são uma opção além daquilo tido como tradicional nas escolas. Se uma criança tem 

dificuldade de compreensão diante do texto corrido ou da aula puramente oral, o uso de 

grafismos sequenciados ou não, podem representar um caminho alternativo ao discente. A 

escolha do quadrinho, conforme exposto, vai além do boom editorial, uma vez que pode 

cativar pelo carisma e pelo estereótipo. Porém, é preciso tomar cuidado com este último, a fim 

de evitarmos generalizações e superficialidades. 

 A questão do negro é inevitável, devido às raízes de Mandela e à própria História – 

seja ela na África do Sul, seja ela no Brasil. Neste caso, a estereotipação e a diminuição das 

tradições podem ser cruciais para o mau entendimento de uma cultura expressiva. Evita-se, 

portanto, o modelo opressivo que encaixa a cultura negra como uma espécie de subcultura 

ocidental. Evita-se também, então, qualquer resquício da cultura do apartheid. E o quadrinho 

parece ser um dos caminhos escolhidos para tal conscientização. A seguir veremos exemplos 

brasileiros de políticas públicas e de produtos editoriais didáticos que comtemplam a 

cidadania afro-brasileira a partir do ambiente escolar. 
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2.2 A ESCOLA E O AXÉ: O EMPODERAMENTO PELA EDUCAÇÃO 

INTER/TRANSCULTURAL NO BRASIL  

As relações identitárias estão ligadas aquilo que nos caracteriza como semelhantes 

e/ou diferentes ao outro. Ou seja, colocam em voga as identidades e as diferenças perante o 

outro, trazendo a noção de identificação. Retomando Tadeu da Silva (2014, p. 81), tanto a 

identidade quanto a diferença são atreladas às relações de poder e são disputadas, uma vez 

que são sempre impostas. Partindo deste proposto de iguais e diferentes, ressalta-se aqui a 

importância da lei 10.639/2003, a fim do conhecimento e da aprendizagem da cultura afro-

brasileira nas escolas brasileiras.  

A citada lei “Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática ‘História e Cultura Afro-

Brasileira’, e dá outras providências”. Tais diretrizes são aplicadas tanto no Ensino 

Fundamental quanto no Médio, de instituições públicas e privadas. Ora, tal medida se deve 

como uma conquista por parte da comunidade afrodescendente brasileira para ter sua história 

e sua cultura também relatadas nas escolas.  A lei, assim, preza por respeitar e legitimar os 

traços africanos da cultura brasileira, a partir de iniciativas na Educação, visando contemplar 

sujeitos que, historicamente, compõem o país desde a chegada dos colonizadores no século 

XVI. 

Objetivamos aqui refletir sobre a citada lei inclusiva e cidadã e a importância da 

identidade afro-brasileira na constituição da brasilidade. Esta última é aqui entendida como a 

complexidade que abrange a identidade brasileira e sua composição pluralizada. As propostas 

teóricas não se fecham nelas mesmas e propõe-se pensar as políticas públicas, de modo a 

ressaltar a intersecção entre a Comunicação e a Educação. Dessa maneira, neste diálogo 

destaca-se a relevância de uma iniciativa que preza pelos Direitos Humanos e que pode ter a 

Educomunicação como promotora desta troca de experiências e aprendizados. Nos baseamos 

na pesquisa e no levantamento bibliográficos, de modo a possibilitar uma reflexão acerca da 

lei 10.639/2003 – o pano de fundo para o diálogo entre os autores que estão sendo ressaltados 

ao longo deste trabalho.  

 

IDENTIDADE E DIFERENÇA 

Vale ressaltar que, para melhor compreendermos o conceito de identidade, é sempre 

válido partir do método mais simples para o mais complexo, ou seja, do dicionário aos 

conceitos dos estudiosos. Assim, segundo o dicionário Aurélio, identidade é: 
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s.f. O que faz que uma coisa seja da mesma natureza que outra. / Conjunto de 

caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa (nome, idade, sexo, estado civil, 

filiação etc.): verificar a identidade de alguém. // Identidade pessoal, consciência que 

alguém tem de si mesmo. / Matemática Igualdade (que se indica =) cujos dois 

membros tomam valores numéricos iguais para todo sistema de valores atribuídos às 

letras. (A identidade difere da equação, que só se verifica para certos valores 

atribuídos às letras.) // Bras. Carteira de identidade, cartão oficial com fotografia, 

nome, impressões digitais etc., do portador, o qual serve para sua identificação; em 

Port., bilhete de identidade. // Princípio de identidade, princípio fundamental da lógica 

tradicional, segundo o qual "uma coisa é idêntica a si mesma" ("a é a"). 

  

Dessa forma, no que tange às representações identitárias, faz-se uso do pensamento de 

Denys Cuche (2002, p. 176) em que “O conceito de identidade cultural se caracteriza por sua 

polissemia e sua fluidez”. Assim, a identidade torna-se imprescindível por permitir que cada 

indivíduo se localize em um sistema social e que também possa ser localizado socialmente 

(2002, p. 177). Porém, ainda segundo o autor, a identidade social não diz respeito unicamente 

aos indivíduos: 

 

Todo grupo é dotado de uma identidade que corresponde à sua definição social, 

definição que permite situá-lo no conjunto social. A identidade social é ao mesmo 

tempo inclusão e exclusão: ela identifica o grupo (são membros do grupo os que são 

idênticos sob um certo ponto de vista) e o distingue dos outros grupos (cujos membros 

são diferentes dos primeiros sob o mesmo ponto de vista). Nesta perspectiva, a 

identidade cultural aparece como uma modalidade de categorização da distinção 

nós/eles, baseada na diferença cultural. (CUCHE, 2002, p. 177) 

 

Levanta-se a questão da identidade e da diferença devido ao caráter pluralizado da 

composição da brasilidade (ou identidade brasileira). A própria criação da lei 10.639/2003 já 

destaca a força das diferenças culturais e a hegemonia da visão eurocêntrica com relação às 

bases e às diretrizes pedagógicas. Ou seja, mesmo em ambiente escolar, destaca-se o 

indivíduo por sua diferença e, com a lei, espera-se que a reflexão acerca da cultura e da 

História dos negros possa ser aprofundada. A distinção entre “nós” e “eles”, seja qual for o 

sujeito de fala, indiscutivelmente, existe, porém, é preciso amenizar as tensões desconstruindo 

equívocos históricos. 

Para Kathryn Woodward (2014, p. 28) os indivíduos, considerando a identidade como 

uma questão de “tornar-se”, não se limitariam a serem posicionados por sua identidade – 

mesmo aqueles que reivindicam esta identidade. “Eles seriam capazes de posicionar a si 

próprios e de reconstruir e transformar as identidades históricas, herdadas de um suposto 

passado comum” (WOODWARD, 2014, p. 28). 
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A respeito da crise que pode gerar ao redor das identidades, a autora destaca a 

influência da globalização, que faz com que identidades variadas possam surgir. Assim, 

Woodward explica: 

 

A homogeneidade cultural promovida pelo mercado global pode levar ao 

distanciamento da identidade relativamente à comunidade e à cultura local. De forma 

alternativa, pode levar a uma resistência que pode fortalecer e reafirmar algumas 

identidades nacionais e locais ou levar ao surgimento de novas posições de identidade. 

(2014, p. 21) 

 

É justamente este o movimento percebido em políticas inclusivas, como a lei já citada. 

Mais do que caracterizar a resistência dos afrodescendentes, ela visa reconhecê-los 

igualmente perante a cultura e a História e legitimar as suas raízes na composição da 

identidade brasileira.  O mercado global tem sua influência no cotidiano dos indivíduos, uma 

vez que há troca e absorção de informações com intensidade. Há, então, a promoção de 

culturas mestiças, nas quais nem sempre as identidades prévias destas culturas são destacadas 

sob o mesmo peso – uma acaba se sobrepondo à outra, como na lógica colonialista. 

Retomando Stuart Hall, Woodward (2014, p. 28) enfatiza a importância dos lugares de 

fala de cada indivíduo – ou seja, a relevância da historicidade de quem fala.  Distingue-se, 

assim, duas formas de identidade cultural. Na primeira:  

 

Uma determinada comunidade busca recuperar a ‘verdade’ sobre seu passado na 

‘unicidade’ de uma história e de uma cultura partilhadas que poderiam, então, ser 

representadas, por exemplo, em uma forma cultural como o filme para reforçar e 

reafirmar a identidade (2014, p. 28).  

 

Já na segunda perspectiva, retoma-se a importância do tornar-se e do ser. Reconhece-

se, portanto, que o passado sofre uma constante transformação, como se fosse “Uma 

comunidade imaginada” em que os sujeitos se apresentam como “nós”. Os indivíduos de fora 

são sempre “eles” (WOODWARD, 2014, p. 28). 

 

A IDENTIDADE CONSTRUÍDA  

A lei 10.639, cuja aprovação ocorreu somente em 2003, é uma das formas de 

afirmação e legitimação de uma parcela bastante expressiva da população (aqui se considera 

pretos e pardos), que há pelo menos 500 anos compõem este país – além de ser uma maneira 

de polifonizar a diversidade cultural brasileira. São inegáveis, ainda, as disparidades sociais 

entre negros e brancos – vale ressaltar que, segundo o Pnad de 2013, a população negra 
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representa 53% dos brasileiros. Segundo o Pnad50, na pesquisa realizada em 2013, 45% (cerca 

de 88,4 milhões) de brasileiros se declararam pardos, 8% (15, 7 milhões) pretos, 46,3% (91 

milhões) brancos e 0,8 são de outros grupos étnicos (amarelos e indígenas, cerca 1,6 milhões). 

Considerando tais dados, é possível retomar ao pensamento de Castells (1999) acerca da 

identidade. Para o sociólogo espanhol, “Toda e qualquer identidade é construída” – 

questionando-se a partir de quê, por quem, e para quê isso acontece (1999, p. 23). E ele ainda 

afirma: 

 

A construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, 

geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por 

fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações de cunho religioso. Porém, 

todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, 

que reorganizam seu significado em função de tendências sociais e projetos culturais 

enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço. 

(CASTELLS, 1999, p. 23) 

 

É em virtude deste ajustamento de tendências e projetos sociais que algumas culturas 

acabam por se sobrepor às outras, tornando-se hegemônicas. Questiona-se quem são os 

produtores, por assim dizer, de tais ajustamentos, que culminam por promover buracos na 

história e a interpretação equivocada de fatos. Assim, considera-se a construção das 

identidades da história e as heranças culturais transmitidas de forma fragmentada e não 

absoluta, atendendo aos interesses de certos indivíduos e grupos. A construção das 

identidades deve considerar também a resistência para interpretar o poder e as relações 

sociais. 

Castells (1999, p. 24) destaca ainda três formas distintas de construção de identidades: 

a legitimadora, a de resistência e a de projeto. Para essa dissertação, vamos nos ater somente 

às duas primeiras formas. Como identidade legitimadora entende-se que é aquela “Introduzida 

pelas instituições dominantes da sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua 

dominação em relação aos atores sociais” (1999, p. 24). Já a identidade de resistência é aquela 

“Criada por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou 

estigmatizadas pela lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e 

sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 

sociedade” (1999, p. 24). Esta última pode ser exemplificada utilizando-se a situação do negro 

no Brasil, sobretudo, dentro da lei aqui trabalhada. Para Stuart Hall et al (2010), a resistência 

não transforma o sistema, mas negocia com o mesmo. A resistência é, partindo dos 

                                                           
50 O Pnad entende por negros o conjunto formado por pretos e pardos – e estas são suas nomenclaturas oficiais.  
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aprendizados em sala de aula, tornar alunos e professores mais esclarecidos e autônomos, de 

modo a compreenderem as complexidades do país sob uma ótica maior. A partir de tais 

práticas educativas e sociais, busca-se amenizar erros cometidos desde os tempos da 

colonização e dos escravos. Projeta-se que a autonomia provinda de tais iniciativas possa 

descolonizar mentes – e que, neste caso, se comece a desvencilhar da experiência 

colonizadora na sala de aula. 

Castells (1999, p. 86) atenta, porém, para uma crise de estrutura, principalmente, no 

que diz respeito à identidade legitimadora, devido à “Rápida desintegração da sociedade civil 

herdada da era industrial e do desparecimento gradativo do Estado-Nação, a principal fonte de 

legitimidade” (1999, p. 86). Ou seja, trata-se de uma crise devido às complexidades das 

sociedades globalizadas atuais, em que o dinamismo entre atores é intenso e articulado. Para o 

caso brasileiro, entende-se aqui como a conscientização e a tentativa de, a partir de políticas 

públicas e diretrizes, como a lei 10.639/2003 e o sistema de cotas (ficando somente no âmbito 

da Educação), (re)inserir indivíduos, muitas vezes, marginalizados, na sociedade. A quebra 

estrutural dá-se, justamente, na inserção dessas novas políticas públicas. 

 

EDUCOMUNICAÇÃO: CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE AFRO-BRASILEIRA  

A escola tem papel decisivo na Educação e na formação dos indivíduos, de modo que 

não se pode mais separar as interfaces entre a Comunicação e a Educação – considerando-se, 

então, as políticas sociais intrínsecas na Educomunicação. Esta é entendida como campo 

interdisciplinar de interface, intersecção e interrelação (SOARES, 2011, p. 13), 

proporcionando o diálogo e a troca simbólica e cultural entre educador e educando, de modo a 

formar sujeitos críticos e políticos (BACCEGA, 2011, p.31).  

Acerca da Educomunicação, Adilson Citelli e Maria Cristina Costa afirmam que: 

 

Em uma síntese, é possível conceber a Educomunicação como uma área que busca 

pensar, pesquisar, trabalhar a educação formal, informal e não formal no interior do 

ecossistema comunicativo. Posto de outro modo, a comunicação deixa de ser algo tão 

somente midiático, com função instrumental, e passa a integrar as dinâmicas 

formativas, com tudo o que possa ser carreado para o termo, envolvendo desde os 

planos de aprendizagem (como ver televisão, cinema, ler o jornal, a revista; a 

realização de programas na área do audiovisual, da internet), de agudização da 

consciência ante a produção de mensagens pelos veículos; de posicionamento perante 

um mundo fortemente editado pelo complexo industrial dos meios de comunicação 

(2011, p. 8). 
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 Assim, segundo Soares (2001), pode-se entender que o tempo pedagógico faz do 

modus comunicandi uma forma de exercício de poder. Tanto a autonomia do leitor, quanto a 

“Possibilidade de um ecossistema comunicativo marcado pela dialogicidade implica a 

descentralização da palavra autorizada e a transformação das relações sociais internas do 

espaço escolar” (p. 24). Solange Couceiro de Lima (2011, p. 57) atenta à diversidade na 

Educomunicação, ressaltando a lei 10.639/2003 e a importância de disciplinas como História, 

Língua Portuguesa, Arte e Geografia contribuírem com a prevenção do racismo, o reforço da 

autoestima de discentes afrodescendentes, de modo a formar cidadãos solidários. 

 

É fundamental a percepção do espaço escolar como um campo abundante no que diz 

respeito às diferenças, sejam elas étnico-raciais, culturais, sociais, sejam de gênero, 

entre outras. A diferença não deve e não pode ser enxergada como um defeito, como 

algo a ser corrigido, mas sim como parte de um exercício importante de alteridade e 

tolerância. Respeitar a diversidade e a diferença é reconhecer o outro como parte 

integrante e necessária do (re)conhecimento da própria identidade. (LIMA, 2011, p. 

57) 

 

Já Paola Prandini (2013) atenta para a relevância da construção identitária coletiva em 

ambiente escolar, de modo a reconhecer e a respeitar alteridades. Para tal, a autora acredita 

que “A Educomunicação, pautada por uma abordagem de uso de narrativas autobiográficas, 

em ambiente de construção coletiva” (2013, p. 153), pode ser protagonista do processo de 

construção identitária. Ou seja, por intermédio de práticas educomunicativas é possível 

(re)conhecer a sua própria identidade e a alteridade na qual convivemos. Prandini (2013, p. 

154) atenta ainda para as “Convergências e as divergências” dos modos de vida e discursos 

quando nos relacionamos com o outro. Relação esta calcada na interdependência, pois 

somente assim há legitimidade, destacando que se trata de uma construção social, que cada 

indivíduo faz de si e do outro.   

Sátira Pereira Machado (2013, p. 222), por sua vez, afirma que a discussão de 

desigualdades envolvendo a questão étnico-racial é mais recorrente entre professores de 

escolas públicas. Porém, a partir de sua pesquisa, ela afirma que a escassa abordagem da 

temática afro-brasileira por parte dos professores se dá devido ao número reduzido de alunos 

autodeclarados negros em sala de aula. Machado ressalta a ideia errônea de desatrelar a 

cidadania afro-brasileira da cidadania de brasileiros como um todo. Retomamos, então, aqui o 

pano de fundo para esta dissertação: o reconhecimento da vivência da afro-brasilidade 

enquanto um direito que deveria ser garantido, principalmente, no ambiente escolar – o direito 

a ser afro-brasileiro na escola, um direito cidadão que ultrapassa categorizações étnico-raciais. 
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 Considerando a perspectiva sociopolítica da Educomunicação, ressaltamos a 

relevância de um espaço democrático na escola para o “Aguçamento das contradições” 

(SOARES, 2006, p. 1) quando tratamos da diferença e da alteridade. Dessa forma, como nesta 

pesquisa pensamos a Educomunicação como mediação, destacamos a sua importância 

enquanto ação proveniente da Educação e da Comunicação, como forma de intersecção de 

saberes – com ênfase nas “Aproximações mais do que nas distâncias” (SOARES, 2006, p. 3). 

Sendo assim, é a partir de tais espaços para as diferenças que destacamos a relevância da lei 

10.639/2003 e dos produtos editoriais didáticos provenientes desta política pública, 

garantindo o direito ao acesso de todo cidadão brasileiro à História e à cultura afro e afro-

brasileira. Trata-se, portanto, do espaço à transdiscursividade, à interdisciplinariedade e ao 

pluricultural visando a autonomia dos sujeitos. 

 A tensão apresentada nesta dissertação acerca das relações duras entre brancos e 

negros, sobretudo, é notável também no corpus de análise – tanto nos dois curtas-metragens 

quanto nas respostas dos professores às entrevistas fechadas.  Esse tom adversarial está 

relacionado à tensão na qual a sociedade vive quando se trata das relações étnico-raciais. Isso 

porque envolve relações de poder e conflitos de interesse entre incluídos e excluídos.  Neste 

aspecto (SCHAUN, 2002, p. 31) chama a atenção para o fato de que há a exclusão 

interessada, ou seja, a exclusão que é interessante ao hegemônico, de modo que o reforço do 

oprimido reflete a manutenção de poder do hegemônico. 

 Assim, sendo a Educomunicação fruto das relações sociais (SOARES, 2010, p. 1), seu 

objeto posto em observação só pode ser tenso e delicado. Isso porque envolve relações de 

poder e conflitos de interesse.  Dessa forma, a tensão vai além da relação étnico-racial, ela se 

estabelece também entre o ser e o poder – a relação entre oprimido e hegemônico. Retomando 

Schaun (2002, p. 35), observa-se o processo de construção da cidadania afro-descendente no 

Brasil calcado na presença do sagrado e da marcação de individualidades dos agenciamentos 

coletivos, que são os marcadores de poder. Dessa maneira a questão da negritude em espaços 

midiáticos versam acerca da afirmação identitária e da própria visibilidade de sujeitos e sua 

cultura. 

Machado (2013, p. 223), ainda em seu trabalho, afirma que as relações entre a 

negritude, a identidade e a mídia podem ser interligadas à noção de negritude midiática. Tal 

noção é bastante cara à esta dissertação, principalmente, para entendermos as apropriações 

dos professores com relação às diretrizes da lei 10.639/2003. A pesquisadora identificou que a 

negritude midiática está dividida em três categorias:  
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1) Negritude é resignação, partindo do princípio de uma cidadania negada, quando a 

visão é de que os negros e as negras são vítimas de sua própria história; 2) negritude é 

perturbação, partindo do princípio de uma cidadania limitada, quando a visão é de 

que as questões negras são um problema para o Brasil; e 3) negritude é participação, 

partindo do princípio de uma cidadania conquistada, quando a visão é de que os(as) 

afro-brasileiros(as) são cidadãos e cidadãs que têm direito.  (MACHADO, 2013, p. 

223) 

 

As noções cidadãs da negritude trabalhadas por Machado nos levam a refletir acerca 

do mito da neutralidade da Educação que, segundo Paulo Freire (2011, p. 34), “Leva à 

negação da natureza política do processo educativo e a tomá-lo como um que fazer puro, em 

que nos engajamos a serviço da humanidade entendida como uma abstração”. Do ponto de 

vista crítico, Freire (2011, p. 34) ressalta que é “Impossível negar o caráter político do 

processo educativo” assim como é impossível “Negar o caráter educativo do ato político”. 

Freire complementa: 

 

Isso não significa, porém, que a natureza política do processo educativo e o caráter 

educativo do ato político esgotem a compreensão daquele processo e deste ato. Isso 

significa ser impossível, de um lado, como já salientei, uma educação neutra, que se 

diga a serviço da humanidade, dos seres humanos em geral; de outro, uma prática 

política esvaziada de significação educativa. [...] Mas é neste sentido também que, 

tanto no caso do processo educativo quanto no do ato político, uma das questões 

fundamentais seja a clareza em torno de a favor de quem e do quê, portanto contra 

quem e contra o quê, fazemos a educação e de a favor de quem e do quê, portanto 

contra quem e contra o quê, desenvolvemos a atividade política. Quanto mais 

ganhamos esta clareza através da prática, tanto mais percebemos a impossibilidade de 

separar o inseparável: a educação da política. Entendemos então, facilmente, não ser 

possível pensar, sequer, a educação sem que se esteja atento à questão de poder. 

(FREIRE, 2011, p. 34-35) 

 

Acerca da relação entre o processo comunicativo e o ato político, Jesús Martín-

Barbero (2014, p. 55), destaca a necessidade de a escola trabalhar o ecossistema comunicativo 

e o sistema político, sobretudo, considerando a interculturalidade. Desse modo, pretende-se 

dinamizar a Educação e a criatividade cultural. Acerca do ecossistema comunicativo, Martín-

Barbero afirma: 

 

Configura a sociedade ao mesmo tempo como modelo e trama de interações, 

conformada pelo conjunto de linguagens, escrituras, representações e narrativas que 

alteram a percepção das relações entre o tempo do ócio e o trabalho, entre o privado e 

o público, penetrando de forma [...] transversal a vida cotidiana, o horizonte de seus 

saberes, gírias e rotinas. (2014, p. 55) 
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A pluralidade de interações calcadas nas variadas linguagens, dando origem ao 

ecossistema comunicativo, endossa a importância do objeto desta dissertação. A partir da lei 

10.639/2003, em seu caráter coletivo e plural, reconhece-se a necessidade de estabelecer-se tal 

ecossistema na dialogia entre Comunicação, Educação e sociedade. Partindo do conceito de 

políticas públicas, esta dissertação pretende entender o ciclo no qual as relações entre 

professores, coordenadores e dirigentes estão inseridas e uma possível adoção de materiais 

elaborados pelo MEC em sala de aula. Para tal, os níveis de consciência de Dênis de Moraes 

(2010) são relevantes. A partir das análises do corpus será possível conhecer em qual nível de 

saber as diretrizes e as noções de reconhecimento da cultura e do indivíduo afro-brasileiros 

são representadas e apropriadas – bem como se estamos diante de ideias da “Intelectualidade 

orgânica”, segundo Gramsci. Ou seja, se há movimentos dialógicos e se há a troca de 

experiências, como espera-se do ator social.  

 

TABELA 1. QUADRO SOBRE OS NÍVEIS DE CONSCIÊNCIA  

 

Níveis de consciência 

1º nível: profissional Estar atrelado a uma classe, a um lugar de 

luta. 

2º nível: solidário Fazer valer os direitos entre iguais da 

categoria – entre as demais pessoas na 

sociedade. 

3º nível: transcendental Estar consciente de suas lutas de classe, de 

modo a contaminar aqueles nos quais o 

indivíduo se relaciona. Possível formação 

de uma contracultura.  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do texto Comunicação, hegemonia e contra hegemonia: a 

contribuição teórica de Gramsci, de Dênis de Moraes (2010). 

 

Tais conceitos, justamente, trabalham o envolvimento político e educativo dos 

professores com relação às políticas públicas inclusivas. A lei 10.639/2003 compõe esta 

transversalidade, que propõe o alinhamento entre a prática cidadã e a dialogia intrínseca nos 

ecossistemas comunicativos. Tal afirmação nos auxilia no entendimento das análises das 

cartilhas Relações étnico raciais e de gênero (2007), trabalhadas nesta dissertação (ver 

capítulo 3. A afro-brasilidade na produção editorial didática e na Educação: entre 

representações e apropriações), considerando o nível de “Cidadania comunicativa” 

(MATTA, 2006). Desse modo, as trocas e os diálogos entre os indivíduos plurais, em sala de 

aula, ocorre sempre devido ao enfoque das atividades pedagógicas. O aprendizado faz parte 

da mediação da experiência, na qual, segundo Anthony Giddens, “Linguagem e memória 
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estão intrinsecamente ligadas tanto ao nível da memória individual, como ao da 

institucionalização da experiência coletiva” (1991, p. 21). Ou seja, a multivocalidade e o 

compartilhamento de fatos e experiências históricas ajudam na construção de indivíduos mais 

críticos e que sejam esclarecidos para respeitar e compreender o diferente e o histórico. É aqui 

o ponto sensível que define, na prática cidadã, sujeitos portadores de pensamentos 

colonizados ou descolonizados. Tais pensamentos podem dizer respeito à importação de 

ideias e modelos dos ditos mais desenvolvidos, a fim da aplicação local, ou ao tratamento de 

igualdade ou subserviência com relação ao outro. Giddens (1991, p. 29) aponta ainda que a 

relação entre a auto identidade e as instituições modernas foi influenciada pela Modernidade e 

a introdução do dinamismo “Elementar nos assuntos humanos associado a mudanças nos 

mecanismos de confiança e nos ambientes de risco” (1991, p. 29). Ou seja, tamanha 

reflexividade atinge o self, que se torna um novo projeto reflexivo – que liga a mudança 

pessoal à mudança social (1991, p. 29-30). 

Diante de tal panorama teórico, problematiza-se, então, quem é este negro estudado 

nas escolas brasileiras. Mais do que isso: quem é este sujeito que, embora brasileiro, precisa 

de incentivos sociais, pedagógicos e jurídicos para ter suas raízes preservadas e ensinadas em 

ambiente escolar? Questiona-se aqui, também, as tensões levantadas entre a teoria e a prática 

no convívio entre indivíduos de diferentes trajetórias étnicas, mas com o fato em comum de 

serem brasileiros – não se trata aqui de tolerar, mas, sim, de respeitar e legitimar com 

igualdade a cultura afro-brasileira. 

O verbo tolerar51, embora ainda empregado em algumas ações de políticas públicas, 

mostra-se no contrassenso quando inserido no contexto da inclusão. Tolerar, seguindo o tema 

deste trabalho, é reforçar o racismo e a exclusão; tolerar é dizer sim disfarçado de não a quem 

é diferente daquele indivíduo que julga. O verbo aplicado deve ser o respeitar, justamente 

devido ao seu substantivo com teor de igualdade, sem conotações subservientes de nenhuma 

parte. 

 

IDENTIDADE COMO NOÇÃO DE CULTURA 

As representações identitárias estão fortemente vinculadas à noção de cultura. Stuart 

Hall salienta que: 

 

                                                           
51 Segundo o dicionário Aurélio: v.t. Aceitar com indulgência: tolerar alguém em sua casa. / Permitir 

tacitamente; não impedir: tolerar abusos. / Suportar: seu organismo não tolerou a sulfa. 
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[...] Toda a nossa conduta e todas as nossas ações são moldadas, influenciadas e, desta 

forma, reguladas normativamente pelos significados culturais. Uma vez que a cultura 

regula as práticas e condutas sociais, neste sentido, então, é profundamente importante 

quem regula a cultura. A regulação da cultura e a regulação através da cultura são, 

desta forma, íntima e profundamente interligadas. (1997, p. 33)  

 

Ora, entende-se, então, por cultura a troca e a legitimação material de signos e, diante 

da afirmação de Hall, questiona-se quem regula e quem produz tal cultura – remetendo aqui 

ao pensamento de Bourdieu (2006) acerca do poder (simbólico). Hall (1997, p. 33) atenta para 

a regulação normativa. Nela “As ações humanas são guiadas por normas no sentido de que, 

quando fazemos alguma coisa, temos de ser capazes de prever seus fins ou propósitos, de 

modo a alcança-los” (1997, p. 33). Para tal, é preciso ser guiado inconscientemente pela 

compreensão de como é feita a cultura, embasando-se no nosso repertório (HALL, 1997, p. 

19).  

 Assim, ao tratar a questão do negro no Brasil, levanta-se também a questão do branco, 

já que a cultura negra costuma ser intermediada pela branca. Balibar (2010, p. 25) destaca que 

a diferença entre culturas, considerando separadamente as entidades e as estruturas 

simbólicas, refere-se à iniquidade cultural no próprio espaço europeu. Ou seja, o referencial 

europeu com relação ao outro, obviamente, é sempre ele mesmo, à priori. No caso brasileiro, 

devido à colonização e a forte influência europeia e norte-americana, tal postura também se 

repete. Balibar (2010, p. 20-26) afirma, então, que vivemos o neorracismo, marcado (sempre) 

pela agressão e pela lógica culturalista, sobrepondo uma cultura à outra. Anthony Grimson 

(2010, p. 63), por sua vez, aproxima os termos nação e cultura, salientando que eles 

compartilham uma grande complexidade, não somente em suas características históricas como 

também unidades heterogêneas e conflitivas (2010, p. 63). Com relação às distinções, 

Grimson afirma que a “Cultura alude nossas práticas, crenças e significados habituais, 

fortemente sedimentados, enquanto que a identidade se refere aos nossos sentimentos de 

pertencimento a um coletivo” (2010, p. 65). Desse modo, evidencia-se que as fronteiras da 

cultura se coincidem com as fronteiras da identidade, valendo-se de que em um grupo social, 

no qual todos os seus membros se sintam, de fato, integrantes, “Não necessariamente há 

homogeneidade cultural” (2010, p. 65). E esta é a alusão ao negro no Brasil, principalmente 

no que diz respeito à iniciativa da lei 10.639/2003. 

 O Brasil e a aplicação da lei 10.639/2003 em muito reforçam tais ideias, uma vez que 

se trata de tensões cotidianas enfrentadas no país, com seus constrangimentos, na qual busca-

se maior clareza e entendimento da cultura afro como parte identitária e não inferiorizada da 



105 
 

identidade brasileira. Retomando Todorov, Grimson (2010, p. 64) elucida a ideia de que 

“Sempre existe a possibilidade de repudiar as determinações da nossa própria cultura, mas é 

certeza que a maior parte dos seres humanos, mais do que romper com essas determinações, 

vivem com elas”. 

 A partir dos conceitos de identidade aqui apreendidos, é possível relativizar o termo, 

usando a lei 10.639/2003 como base. Apesar da legitimação de cada sujeito que compõe um 

país, algumas culturas sobrepõem-se às outras, refletindo na maneira como nos relacionamos 

com a História. A ideia aqui não é fechar a questão, mas sim ressaltar o quão controversa, 

porém precisa, é a necessidade de se instaurar políticas inclusivas – uma vez que nem a escola 

por si só democratiza e pluraliza as vozes dos que integram o Brasil. As resistências são 

necessárias para que a História não se perca nas edições feitas pela hegemonia, 

menosprezando identidades sociais em prol do destaque de outras. No caso brasileiro, refletir 

a identidade diz respeito também a refletir o preconceito – e com estes conceitos, busca-se o 

diálogo sobre quem, afinal, somos.   

  

 

2.3 ILÊ, O LIVRO É MINHA MORADA: A PRODUÇÃO EDITORIAL PARA A 

EDUCAÇÃO INTER/TRANSCULTURAL 

A necessidade de políticas públicas inclusivas e afirmativas nos faz problematizar a 

questão da alteridade dentro da cultura brasileira. Ou seja, componentes desta cultura que 

ainda são considerados estigmas sociais por não pertencerem ao padrão hegemônico. Como 

referência de política pública, fazemos uso da lei 10.639/2003, que garante o direito de 

inclusão ao conteúdo afro e afro-brasileiro no currículo escolar. 

Consideramos a pesquisa bibliográfica, de modo a propiciar base teórica acerca das 

relações de alteridade na sociedade brasileira atual. Assim, damos luz à discussão acerca da 

influência da globalização neoliberal para a desigualdade, que vai além do fator econômico: 

por causa dela culturas diferentes, elas são colocadas de forma desniveladas, de modo a haver 

hegemonia. Além disso, abordamos a cultura afro como parte do múltiplo que compõe a 

cultura brasileira, por intermédio de sua presença na produção editorial didática a ser 

analisada. O pensamento que escapa da unidade e vai à pluralidade é interpretado aqui como a 

via para que políticas públicas inclusivas possam contribuir para o protagonismo de 

indivíduos estigmatizados.  
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A ALTERIDADE, O UNO E O MÚLTIPLO: UMA RELAÇÃO 

Para Paulo Menezes (1993, p. 455), as relações da multiplicidade dentro da cultura 

estão relacionadas à questão do uno. Ou seja, para se entender a questão da identidade é 

preciso entender a cultura que a permeia e seus contextos. Assim, a binaridade uno e múltiplo 

revela tensões entre duas ou mais correntes a partir do olhar complexo. Considerando a 

representação e a identidade afro-brasileira, considera-se a cultura local e a global para seu 

entendimento, assim como a africanidade como uma unidade e como uma diversidade. 

Menezes (1993) destaca: 

 

Como observou Lévi-Strauss, entre outros, foi o cruzamento de povos e culturas, 

nessa amálgama de técnicas, tradições e ideias, que brotaram as grandes civilizações: 

que foram tanto mais ricas quanto maior a diversidade que conseguiram englobar em 

seu caldeamento original. Para um povo, como para um indivíduo, nada tão letal 

quanto estar só. É que o Outro, que parece ser a morte do Eu, é de fato a condição de 

sua vida, e de sua vida mais plena (Veni ut vitam habeant et abundantius habeant) 

[Evangélio de João: 10,10]. O Outro é condição para o reconhecimento próprio, pois o 

sujeito é como o olhar que só se enxerga quando refletido em um espelho. 

(MENEZES, 1993, 455)  

 

Esta condição entre o Eu e o Outro também é trabalhada por Martin Buber (2008) na 

relação entre Eu e Tu, em que para este ser legitimado e existir, é preciso haver aquele. O 

sentido plural da cultura vem justamente da problematização desta questão e da pluralidade do 

locus ou do campo social, de onde vem a interação entre os indivíduos. Tal interação é o que 

contribui para a construção de indivíduos críticos. Sendo assim, é possível afirmar que um dos 

primeiros ambientes de socialização do homem, onde ele se depara com outras culturas, é a 

escola. E tal fato justifica o tema aqui apresentado para se pensar as políticas públicas 

inclusivas em ambiente escolar. Assim, partindo do ambiente privado (familiar) para o 

público (escolar) os indivíduos são influenciados na forma de interagir com o outro – 

obviamente, considera-se aqui também a bagagem cultural carregada por cada um dos sujeitos 

dentro deste campo simbólico, que é a escola. 

A dialogia das relações humanas dá-se nos movimentos recíprocos entre o global, que 

é o abstrato, e o local, que é o concreto; afinal, este último é o mais próximo do local de fala 

de cada sujeito (endogenia) e a globalização é um processo exógeno, que atua de fora para 

dentro. As forças das contradições e das negociações destes movimentos é que propicia o 

pertencimento e a aceitação de cada indivíduo. Assim, quando se fala na africanidade dentro 

da representação da cultura brasileira, considera-se a África sendo representada e apropriada 
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de forma fragmentada em nossa cultura, realizando tais movimentos endógenos e exógenos no 

contexto brasileiro.  

A fim de valorizar a unidade dentro do pluralismo, as políticas públicas inclusivas, 

como a lei 10.639/2003, que abrangem a conscientização e o ensino em sala de aula da 

História e da cultura afro e afro-brasileira, são forças institucionais. Estas agem para que se 

legitime a questão do pertencimento e que se dialogue, reflita e problematize tensões ainda 

existentes, como o racismo institucionalizado. Tais ações justificam a relevância da produção 

editorial didática como uma representação de parte das demandas vindas de uma sociedade 

plural. 

Partindo de tais demandas acerca da representatividade da sociedade em sua 

pluralidade, para pensar a alteridade e a ressignificação cultural, consideramos que para 

entendermos a africanidade, é preciso abstraí-la de um contexto maior, que é a representação 

da cultura brasileira. Porém, ela só pode ser entendida se considerados os aspectos 

econômicos, sociais, políticos, culturais, étnicos – sempre de forma relativizada perante o 

outro. Nas representações afro-brasileiras de produções editoriais didáticas é possível que um 

aspecto seja mais evidente do que outro, porém, sua formulação representativa dependerá 

sempre dos outros aspectos que envolvem a sociedade.  

Dessa forma, os movimentos de desterritorialização e desestratificações fazem-se 

relevantes, uma vez que auxiliam no direcionamento das representações presentes na 

sociedade. Estes são entendidos por coletivos simbólicos que nos conduzem a ver uma 

verdade – ou aquilo que se tenta mostrar por verdade. Tais quebras podem nos auxiliar a 

entender aquilo que compreende a representação afro e, sobretudo, afro-brasileira em 

produtos editoriais didáticos, bem como a identificação de discursos embasados no teor 

colonialista, que algumas instituições ainda carregam. A existência da lei 10.639/2003 e de 

documentos como No país do racismo institucional (2013), produzido pelo Grupo de 

Trabalho de Combate ao Racismo do Ministério Público de Pernambuco – GT Racismo, 

justamente fazem o apelo social e a crítica aos discursos estratificados de poder – os quais 

reafirmam o próprio poder. Segundo o documento elaborado pelo Estado pernambucano: 

 

O termo Racismo Institucional foi cunhado com o intuito de ampliar o conceito 

clássico de racismo, levando-o para além do escopo limitado do indivíduo. O conceito 

interpela as instituições a se repensarem diante de sua seletividade racial em relação a 

indivíduos e grupos, seletividade esta que opera de forma estrutural na 

contemporaneidade, demarcando de maneira inequívoca espaços e privilégios e 

solapando a plenitude do conceito de dignidade da população negra. (MORAES, 2013, 

p. 11-12) 
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O documento critica também a falsa harmonia social sobre a questão racial, que oculta 

a legitimação e o reconhecimento das desigualdades sociais: 

 

No Brasil, Racismo Institucionalizado é informado por uma maneira notadamente 

peculiar de lidarmos com a questão racial. A ideia de que, pelo fato de não possuirmos 

segregações raciais legitimadas por um aparato jurídico, e as distinções territoriais e 

simbólicas não serem nomeadas através de dualismos de cor como ocorre, por 

exemplo, nos Estados Unidos, construímos nosso cotidiano de forma harmoniosa no 

que diz respeito à questão racial, finda por legitimar o privilégio da população branca, 

silenciando parte considerável da população negra e perpetuando uma desigualdade 

que se mantém sempre sob o atributo da diferença social. (MORAES, 2013, p 11-12) 

 

A transcendência da existência de documentos oficiais a respeito do racismo e da 

necessidade de legitimar o direito do cidadão brasileiro de aprender e de ter contato com a 

História e com a cultura afro-brasileira no ambiente escolar, auxilia na problematização de 

simulacros criados – como a ilusão de igualdades raciais, conforme apontado no documento.  

As políticas públicas têm por função problematizar o status quo. Assim, problematiza-

se a herança advinda ainda da escravidão e da Lei Áurea – Lei Imperial nº 3.353, de 13 de 

maio de 1888, assinada pela princesa Isabel52. Ela é conhecida como a lei que extinguiu a 

escravidão no Brasil; apesar disso, a população negra nunca recebeu nenhum tipo de 

indenização pelos 400 anos de escravidão em solo brasileiro. A própria burocracia para o 

reconhecimento e a aplicação de políticas públicas retoma-nos à obra Metamorfose, de Franz 

Kafka (2014). No enredo, Gregor Samsa, o personagem principal, é transformado em barata 

após a perda de seu status social. Em uma história que ressalta os problemas da burocracia do 

status (quo) social, percebe-se a resistência na adoção de novas políticas em respeito às 

individualidades e à alteridade – assim como hoje faz-se necessário a criação de leis, como a 

10.639/2003.  

 

UM DIREITO NO MUNDO INTERCULTURAL E GLOBALIZADO 

Para compreender a cultura e suas representações, é preciso considerar os ambientes e 

os sistemas nos quais elas estão inseridas. O sistema capitalista ao lado da globalização 

neoliberal vigente pode contribuir com o pensamento único. Sousa-Santos (2007) atenta-nos à 

perversidade em meio à globalização, fazendo a crítica acerca da hegemonia. O autor destaca 

a importância de se pensar o Sul considerando suas próprias peculiaridades. Ou seja, não 

                                                           
52 Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga de Bragança e Bourbon (1850-1891) 

foi a última princesa imperial brasileira. Foi a terceira chefe de Estado e Governo. 
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pensar o Sul a partir do Norte: a descolonização das mentes, que já foram submetidas a 

diferentes colonialismos. Assim, considerando os aspectos de fluxo e troca que compreendem 

a globalização, faz-se preciso, segundo o autor, reinventar a emancipação social e política. No 

âmbito teórico, tal ação pode ser feita a partir do cultivo de ecologias (o múltiplo) e não mais 

de monoculturas (o uno). Assim, Sousa-Santos propõe um pensamento ecológico. Para este 

trabalho, destaca-se a ecologia dos saberes – o uso contra hegemônico da ciência hegemônica: 

 

A possibilidade de que a ciência entre não como monocultura mas como parte de uma 

ecologia mais ampla de saberes, em que o saber científico possa dialogar com o saber 

laico, com o saber popular, com o saber indígena, com o saber das populações urbanas 

marginais, com o saber camponês. (SOUSA-SANTOS, 2007, p. 32). 

 

 A própria estrutura social brasileira é um exemplo de necessidade desse pensamento 

múltiplo. Com a intensa colonização da América Latina e a presença imperialista nos últimos 

100 anos, além da mescla de culturas e de indivíduos étnico e socialmente variados, refletem 

um fenômeno incomum, historicamente, nos países do Norte. Tal influência está relacionada 

até mesmo na forma a qual a nossa democracia é conduzida: de maneira liberal e sem a 

“demodiversidade”. Esta última diz respeito às formas democráticas alternativas e revela a 

crise do modelo de pensamento único. Assim, segundo Sousa-Santos (2007, p. 87), houve o 

desaparecimento da tensão entre capitalismo e democracia, uma vez que esta se tornou um 

regime, de forma a não mais realizar a redistribuição social. Houve, então, tal quebra do 

contrato social, a partir de expectativas desestabilizadas. Ou seja, a força social acaba ficando 

mais na sociedade em si do que no próprio Estado. Porém, uma vez que tal lógica favorece 

apenas os indivíduos mais privilegiados dentro do campo simbólico social, quando há ações 

do Estado em que os sujeitos postos nas periferias sociais são contemplados, caminha-se para 

um pensamento ecológico.  

Para refletir acerca da condição do cidadão afro-brasileiro e sua representação 

midiática na identidade brasileira, é preciso considerar tais questões. Assim, a cultura contra-

hegemônica é o espaço de voz dos marginalizados e periféricos dentro de um campo 

simbólico que beneficia a demanda econômica e tecnológica – deixando os Direitos Humanos 

em segundo plano. Sousa-Santos (2007), contudo, critica a forma como os Direitos Humanos 

são interpretados (ou distorcidos) na lógica da globalização neoliberal: 

 

Os Direitos Humanos foram parte da Guerra Fria, são monoculturais porque sua 

concepção da natureza e do indivíduo é uma concepção ocidental. Não há, de fato, 

direitos humanos universais, que são sentidos por todas as diferentes culturas do 
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mundo como seus. A Declaração Universal foi produzida por um grupo muito 

pequeno de países, e sua universalidade é falsa no sentido sociológico, político e 

cultural. [...] O problema dos Direitos Humanos não é o Sul, é o Norte, é uma violação 

inqualificável dos direitos. [...] Há muito sofrimento humano que não conta como 

violação dos Direitos Humanos, há muito sofrimento humano injusto que se considera 

um legítimo custo social. Isso é uso hegemônico dos Direitos Humanos, e há muitos 

movimentos que já não usam mais esses conceitos. Outros estão tentando fazer o que 

propronho, uma reconstrução multicultural contra hegemônica dos Direitos Humanos. 

(SOUSA-SANTOS, 2007, p. 118)  

 

O fenômeno do racismo institucionalizado, além de causar constrangimentos, 

constitui-se em violação dos Direitos Humanos. Já Milton Santos (2001), no documentário O 

mundo global visto do lado de cá, afirma que “A humanidade não foi globalizada”, pois o 

aspecto econômico se sobressai acerca dos demais, com a hipervalorização do consumo. O 

surgimento de novos modos de trabalho, além do aumento da circulação de bens e de 

informações, trouxe perversidades e exclusões, como o trabalho escravo. Em um imaginário 

globalizador com o interesse no econômico, as fábulas se tornam alicerces. Para Santos 

(2001), o mundo de fábulas, a partir de um contexto, enfraquece os fatos e os contextos locais. 

Ou seja, o contexto abstrato da globalização reforça-se no imaginário destruindo a concretude 

do local. Tal movimento epistemológico também legitima a criação de políticas públicas 

inclusivas voltadas às minorias. Questiona-se: qual é o discurso de poder presente na lei 

10.639/2003 e na produção editorial didática com a representação afro-brasileira, que luta 

contra a hegemonia globalizante?  

O destaque para a inclusão e a necessidade de se pensar grupos e indivíduos 

periféricos ou marginalizados, seguindo o pensamento de Santos (2001), revela outro 

movimento epistemológico – uma lógica que quebra a fábula. As políticas públicas inclusivas 

podem construir a globalização da humanidade, onde os saberes sociais da periferia podem 

ser empoderados e ganhar protagonismo.  

Os encontros culturais, como a evidência da africanidade perante a cultura brasileira, 

causa tensões e semioses, além de propiciar resistências. Contudo, tais encontros transformam 

os pensamentos únicos em múltiplos. Ou seja, cria bases para a reconstrução de novas 

metanarrativas, no plano prático. A existência, por exemplo, de um quadrinho em que o 

protagonista é Nelson Mandela, o mais evidente, político e midiaticamente, líder negro e ter 

tal material disponível em 13 línguas, como é o caso de Long walk to freedom (Macmillian, 

2009), revela a importância do processo de hibridização cultural. Tal movimento reforça a 

importância da inter e da transculturalidade para se interpretar os contextos sociais atuais, pois 

o diverso ou o não-hegemônico é visto dentro da sociedade – e não de forma separada. Vale-
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se, então, do pensamento de Garcia-Canclini (2005) do direito de cada indivíduo de manter a 

alteridade e de também obter a sua igualdade social. 

  

IGUALDADE E DIFERENÇA  

 Garcia-Canclini (2005), baseado nos Estudos Culturais, interpreta a identidade como 

uma construção feita a partir da alteridade. Para tal, ele afirma ser fundamental entender a 

relação e os processos que acontecem entre o local e o global, de modo a problematizar a 

influência de culturas estrangeiras hegemônicas no local – principalmente a influência 

estadunidense e, outrora, europeia, sobre a América Latina. Assim, em sua proposta inter e 

transcultural, o autor enfatiza a importância do saber além daquele vindo de um só lugar: é 

preciso o olhar plural para o entendimento de fenômenos e contextos.  

 Assim, em meio ao movimento de transnacionalizaçao de fronteiras, o processo de 

hibridização cultural reflete as tensões quando culturas e indivíduos se deparam com seus 

diferentes. Ainda segundo Garcia-Canclini (2005), o fluxo migratório vem desta 

movimentação, que culminou na monopolização estadunidense da Indústria Cultural acerca de 

manifestações culturais locais, de modo a transformar maiorias geográficas em minorias 

culturais. Um exemplo disso são os resultados do levantamento do Pnad de 2013. Apesar de 

53% dos brasileiros se declararem negros (considera-se aqui pretos e pardos), a cultura afro-

brasileira ainda é representada como uma minoria. Dessa maneira, quem não está na 

hegemonia sócio-econômico-cultural é enquadrado como excluído. Evidencia-se, então, a 

questão da etnicidade na cultura brasileira. Alain Touraine (1998, p. 259-260) define a 

etnicidade como “A afirmação de uma cultura inferiorizada por indivíduos que vivem numa 

sociedade moderna, isto é, que reconhecem a importância da organização econômica e 

administrativa”. 

Trata-se, então, da questão do não-lugar e dos sujeitos deslocados. Apesar do 

interculturalismo permitir o diálogo com o outro (o diferente), tal negociação é desnivelada. O 

trânsito e a troca entre culturas diferentes dão-se nas relações inter e transculturais, que 

intervêm das fragilidades do multi. Dessa maneira, a lei 10.639/2003 pode ser interpretada 

como uma demanda com foco na Educação intercultural. As relações, então, baseiam-se na 

alteridade e no estigma. 

Segundo Erving Goffman, estigma é “A situação do indivíduo que está inabilitado 

para aceitação social plena” (1963, p. 7). Tal afirmação diz respeito ao estigma social e sua 

vinculação ao status social – com foco no que é politicamente correto e bem aceito pela 
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hegemonia. Tal identidade deteriorada do outro faz com que ele seja submetido às relações de 

poder desiguais, com especial destaque aos discursos de poder construídos.  

O preconceito e a discriminação são consequências do estigma que, segundo Goffman 

(1963), apresenta as seguintes características: (1) identificação, atribuição que distingue o 

sujeito ou o coletivo dos demais; (2) valoração das características negativas; (3) generalizar o 

atributo negativo para tudo o que o indivíduo fizer; (4) valorização social da pessoa submetida 

à atribuição.  

Já os pré-julgamentos, juízos de valores e a discriminação são as ações advindas da 

estigmatização de sujeitos, que pode ter duas formas. A primeira é o estigma social, quando a 

sociedade produz e reproduz o estigma. A segunda é o autoestigma, quando o próprio 

indivíduo estigmatiza a ele mesmo ou ao seu grupo. O estigma traz relações desniveladas, em 

que o indivíduo estigmatizado ocupa uma posição inferior: perde sua característica humana e 

é animalizado por aquele que pertence à hegemonia (GOFFMAN, 1963, p. 15). O autor 

acentua ainda que: 

 

Um estigma é, então, na realidade um tipo especial de relação entre atributo e 

estereótipo, embora eu proponha a modificação desse conceito, em parte porque há 

importantes atributos que em quase toda a nossa sociedade levam ao descrédito. [...] 

Um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social quotidiana 

possui um traço que pode-se impor à atenção e afastar aqueles que ele encontra, 

destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um 

estigma, uma característica diferente da que havíamos previsto. Nós e os que não se 

afastam negativamente das expectativas particulares em questão serão por mim 

chamados de normais. [...] Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um 

estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de 

discriminação, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos 

suas chances de vida. (GOFFMAN, 1963, p. 13-15) 

 

 As relações de alteridades, considerando os conceitos de estigma, se dão naquilo que o 

outro aparenta ser. Ou seja, na representação do outro no meio das negociações que 

acontecem na fronteira entre o Eu e o Outro – ou os normais e os estigmatizados, segundo 

Goffman. O mal-entendido nas interações humanas (ou seja, nas negociações entre o real e o 

imaginário) está constantemente permeado por possibilidades e tensões, que podem gerar 

distanciamentos, além de problemas afetivos e cognitivos. A construção da realidade social 

baseia-se no arranjo de expressões por determinados interesses, por negociações e acordos 

que consideram lugares de fala e ressignificações (HALL, 2013). 

 Assim, a implementação de políticas públicas está relacionada à emancipação. Ou 

seja, as leis e as iniciativas inclusivas, para que possam ser aplicadas na sociedade, de modo a 
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contemplar indivíduos marginalizados, devem vencer a dependência de interesses calcados na 

regulação – principalmente nas demandas de mercado. Considerando-se, então, cruciais as 

relações entre base e estrutura na sociedade: a economia é a base e a cultura, a estrutura. As 

relações são mútuas para o funcionamento das instituições e dos agentes que atuam na 

sociedade, porém, com a globalização neoliberal, a base, muitas vezes, sufoca a estrutura – e 

um exemplo disso é a necessidade de políticas públicas inclusivas e afirmativas. A produção 

editorial didática, a partir da lei 10.639/2003, sustenta esta relação de base e estrutura. Ao 

mesmo tempo em que procura dar espaço de representação a um grupo determinado (os afro-

brasileiros), tal lógica reforça a necessidade de legitimação como cultura também brasileira a 

partir de uma ação institucionalizada – a lei citada. 

 

SUJEITOS POLÍTICOS: CIDADANIA COMUNICATIVA E NÍVEIS DE 

CONSCIÊNCIA 

O uso dos conceitos de Alain Touraine (2009) nos remete à hermenêutica diatópica – 

afinal o indivíduo, o sujeito e o ator social podem ser considerados estágios políticos, 

principalmente, quando críticos e emancipados, dentro de uma dada sociedade. Tais conceitos 

nos serão caros para a interpretação do corpus nesta dissertação. Em níveis de complexidade, 

o indivíduo seria o mais simples, ao contrário do nível do ator social, mais engajado. 

Conforme mais complexa a consciência política, mais evidente é a apropriação com relação às 

relações étnico-raciais. Para tal criticidade e consciência política, a questão da incompletude 

de cada cultura é essencial para os movimentos e as negociações dentro da sociedade. 

Apresentamos, a seguir a conceitualização dos agentes destacados por Touraine. 

 

TABELA 2. QUADRO SOBRE OS CONCEITOS POLÍTICOS 

 

Conceitos 

1. Indivíduo Está relacionado à luta social e à resistência 

2. Sujeito Está na ordem dos direitos e deveres, do 

reconhecimento social e detém mobilidade 

enquanto agente dentro de um 

campo/sistema. 

3. Ator social Está na articulação dentro do campo, 

considerando o cenário histórico e seus 

problemas e conflitos. 
Fonte: Construído pela pesquisadora a partir do texto Pensar outramente – o discurso interpretativo dominante, 

de Alain Touraine (2009). 
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É possível notar que, à medida que o homem ou o grupo social ficam mais complexos 

e cientes de seus direitos e deveres, mais ativa pode ser sua postura, de modo a se movimentar 

entre os agentes e as instituições e a articular movimentos e negociações. O fato da lei 

10.639/2003 ser sancionada, haver produção sobre a afro-brasilidade, além de sua inclusão 

como conteúdo escolar, já evidenciam os atores sociais atuantes – contudo isso não quer dizer 

que se trata de um grupo que tenha voz ativa contínua.  

Os níveis de cidadania de Maria Cristina Matta (2006) abordam, justamente, a questão 

política nas relações de poder, direitos e deveres. O destaque nas proposições da autora, e que 

nos é bastante caro, é a caracterização da questão da cidadania quando inserida na 

Comunicação – no caso aqui estudado, nos quatro módulos de Relações étnico raciais e de 

gênero (2007). No nível da complexidade, a cidadania formal é a mais simples, ao contrário 

da cidadania ideal – que, como o próprio nome sugere, é a apropriação, a aplicação de 

elementos harmônicos para o convivo social e o uso adequado dos media. A seguir, a 

conceitualização dos quatro níveis de cidadania comunicativa: 

 

TABELA 3. QUADRO SOBRE OS NÍVEIS DE CIDADANIA COMUNICATIVA  

 

Níveis de cidadania 

a) Cidadania comunicativa formal É representada pelo conjunto de 

indivíduos que confiam nos direitos 

consagrados juridicamente no campo 

comunicativo. 

b) Cidadania comunicativa 

reconhecida 

Trata-se do falar, a condição de quem 

conhece seus direitos como inerentes à sua 

condição de integrante de uma 

comunidade determinada. 

c) Cidadania comunicativa 

exercida 

É reconhecível nos que desenvolvem 

práticas sociais reivindicatórias de 

mencionados direitos, após a sua vigência 

e/ou ampliação. 

d) Cidadania comunicativa ideal É aquela que, desde as aplicações teórico-

políticas e de expectativas de 

transformação social, se propõe como 

utopia ou como meta alcançável em 

vinculação com os processos de 

democratização das sociedades. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do texto Comunicación y cidadania. Problemas teórico-políticos de 

su articulación, de Maria Cristina Matta (2006)53. 

                                                           
53 Uno es el nível de la “ciudadanía comunicativa formal”, representada por el conjunto de indivíduos 

depositários de derechos consagrados juridicamente em el campo comunicativo. Pero otro, es el que 

denominamos “ciudadanía comunicativa reconocida”, es decir, la condición de quienes conocen tales derechos 

como inherentes a su condición de integrantes de una comunidad determinada. Y otra es la “ciudadanía 
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 Tais conceitos nos auxiliam no entendimento do discurso político colocado em prática. 

Ou seja, no emprego da lei 10.639/2003 em produtos editoriais didáticos, sobretudo, os 

artifícios utilizados para que as atividades propostas possam auxiliar na formação de 

indivíduos críticos, que denotam a cidadania comunicativa. 

 

PRODUÇÃO EDITORIAL DIDÁTICA: MAPEAMENTO 

 A seguir apresentamos o mapeamento dos materiais voltados à Educação, elaborados a 

partir das diretrizes da lei 10.639/2003. Neste levantamento, foram verificados os seguintes 

itens que atendem ao movimento do uno para o múltiplo/complexo na cultura: presença de 

ilustrações; menção à lei 10.639/2003; recomendação de textos extras sobre a cultura afro 

e/ou afro-brasileira; e configuração de atividades para o debate entre os professores e 

professores e alunos.  

 No levantamento de produções de origem federal, isto é, aquelas com supervisão e 

aval do Ministério da Educação, foram encontrados 14 itens. Nota-se que as palavras que 

compõem os títulos revelam a complexidade que envolve a temática afro-brasileira e a própria 

política pública de inserção da História e da cultura afro-brasileira como um direito a todo 

cidadão brasileiro – além de serem um reflexo das demandas sociais. Assim, palavras como 

“caminhos”, “contribuições”, “planos” indicam substantivos que podemos interpretar como 

indícios de ações que fazem o uno como parte do múltiplo. Ou seja, retomando Menezes 

(1993), destaca-se aqui a importância da alteridade e do respeito às características que cernem 

cada indivíduo. Assim, partimos para a necessidade da complexidade, ainda segundo Menezes 

(1993), que, por intermédio destes materiais de cunho didático, procura propostas para uma 

Educação plural e antirracista. Para esta, vale notar ainda a relevância da temática dos 

Direitos Humanos nos títulos, com especial destaque à cartilha temática Relações étnico-

raciais e de gênero (2007), com os módulos “Ética”, “Convivência democrática”, “Direitos 

Humanos” e “Inclusão social”. 

A partir de nossa sistematização (ver ANEXO 6), identificamos que os materiais 

didáticos estão divididos em quatro tipos: compilações de artigos, documentos formais, 

histórias em quadrinhos e cartilhas. Desde a implementação da lei 10.639, em 2003, é 

                                                                                                                                                                                     
comunicativa ejercida”, reconocible en quienes desarrollan prácticas sociales reivindicatorias de dichos 

derechos, en pos de su vigencia y/o ampliación. Y finalmente otra es lo que podríamos llamar “ciudadanía 

comunicativa ideal”, aquella que, desde postulaciones teórico-políticas y de expectativas de transformación 

social, se plantea como utopía o meta alcanzable en su vinculación con los procesos de democratización de las 

sociedades. (MATTA, 2006, p. 14) 
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possível notar a evolução no trato dos materiais levantados, bem como a lógica das ações para 

a apropriação dos professores. Em um primeiro instante, para que o docente possa entender as 

demandas da lei citada e suas formalizações, há maior índice de artigos compilados e 

documentos formais. Mais adiante, a partir de 2005, observa-se a produção editorial já de 

cunho didático, com conteúdo que os professores possam trabalhar em sala de aula. Verifica-

se, então, a presença de histórias em quadrinhos e de cartilhas.  

Os títulos dos 14 materiais didáticos remetem à influência dos valores civilizatórios 

afro. A ancestralidade, por exemplo, reverencia as raízes, ao passo que a memória e a 

oralidade, enfatizam as narrativas de outrora, - estes valores podem ser notados nos títulos que 

trazem a palavra história. A circularidade, que remete ao movimento e à renovação, e o 

cooperativismo, que enfatiza a coletividade e a vida em sociedade, podem ser notados nas 

ocorrências das palavras relações étnico-raciais e diversidade. O atrelamento à ludicidade, 

que é a vivência lúdica, e à corporeidade, a expressão político e social por intermédio do 

corpo, encontra-se nas palavras resistência, superação, anti-racista, africana e afro-

brasileira. A presença e valorização de tais valores civilizatórios já remetem à uma via de 

discurso de poder representada ou ao menos um novo local de fala. 

Destacamos aqui o item 9. Relações étnico-raciais e de gênero e seus módulos I. 

“Ética”; II. “Convivência democrática”; III. “Direitos Humanos”; IV. “Inclusão social”. 

Nestas cartilhas encontram-se bases do programa Ética e Cidadania, do governo federal. Nele 

tais pontos são trabalhados de modo a promover o diálogo em ambiente escolar, para a 

construção de uma sociedade com mais respeito à alteridade e aos direitos de cada cidadão. 

Tais momentos dialógicos e reflexivos são feitos com base em atividades que as cartilhas 

oferecem – cada módulo abordando uma das quatro temáticas. 

A tentativa nas cartilhas, justamente, é promover a questão das relações de raça e de 

gênero, por intermédio de atividades didático-culturais selecionadas, além da recomendação 

de textos e livros. A fotografia usada na apresentação das cartilhas (ver ANEXO 1) é 

desmembrada ao longo das divisões das capas dos módulos. Nesta imagem aparecem cinco 

crianças: um branco, um indígena, uma mestiça, uma negra e uma branca e portadora de 

Síndrome de Down.  A questão da representatividade e a quebra de padrões eurocêntricos e 

androcêntricos se destacam, justamente, por darem voz a grupos não-hegemônicos e não 

necessariamente dentro das binaridades impostas culturalmente. 

 A partir dos conceitos de estigma e considerando a formação de hegemonias, a partir 

da lógica neoliberal da globalização, as políticas públicas fazem-se necessárias a fim de 
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contemplarem os indivíduos que o sistema oprime. No que diz respeito ao negro, a questão 

dos estigmas aliada à etnicidade revela que a força regulatória ainda tem mais espaço do que 

as lógicas de emancipação. Ou seja, movimentos e forças desiguais entre sujeitos inseridos 

numa mesma sociedade refletem nas representações da História e cultura de um povo. Sendo 

assim, a “África fragmentada” que há no Brasil ganha protagonismo quando interessa ao 

mercado – comprovação disso é o fenômeno do racismo institucionalizado. Assim, o combate 

de tal lógica perversa se dará quando a dialogia entre sujeitos reconhecer as diferenças de 

cada um, legitimando a igualdade entre os diferentes.  

O levantamento acerca da produção editorial didática sobre lei 10.639/2003 e da 

representatividade do sujeito e da cultura afro-brasileira revela o esforço na quebra de 

padrões, embora nossa sociedade ainda precise de ações institucionais legitimadas para ser 

inclusiva. A produção destes materiais com o aval do MEC é relevante para o início do 

desenvolvimento das relações étnico-raciais (sobretudo) e de gênero na sociedade, partindo do 

ambiente escolar. Tal iniciativa quebra o pensamento único para dar voz aos atores sociais, 

que interagem e/ou buscam dar voz na sociedade atual – superando estigmas, mas reforçando 

a importância da igualdade por intermédio da diferença. 
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TERCEIRA PARTE 
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3. A AFRO-BRASILIDADE NA PRODUÇÃO EDITORIAL DIDÁTICA E NA 

EDUCAÇÃO: ENTRE REPRESENTAÇÕES E APROPRIAÇÕES  

Para que esta dissertação fosse viável, foram escolhidas, como propostas 

metodológicas, diversas técnicas e ferramentas de coleta de dados. Dessa forma, foi possível, 

a partir de um aporte teórico-metodológico, atender aos objetivos aqui apresentados e buscar 

dados e informações para interpretações de potenciais respostas que atendam à problemática 

de pesquisa.  Tal combinação foi feita a fim de possibilitar o entendimento do recorte 

apresentado acerca da produção editorial didática, a lei 10.639/2003, o indivíduo e a cultura 

afro-brasileira. A explicação contextual para justificar nossas escolhas segue abaixo, bem 

como o universo no qual o recorte escolhido se insere. 

 Este passo-a-passo metodológico evidencia a necessidade de se ver o mundo a partir 

de uma camada escolhida. Embora estejamos inseridos no múltiplo, a escolha de uma camada 

tem por finalidade, aqui, realizar a investigação científica, considerando as tensões e as 

negociações que uma dissertação demanda. Justifica-se, então, as escolhas metodológicas pela 

Comunicação, campo no qual este trabalho se insere, assim como a importância da 

representação identitária construída pela narrativa midiática, conforme a linha de pesquisa na 

qual esta dissertação está inserida.  

Retomamos aqui os objetivos e os problemas levantados na introdução desta 

dissertação: a investigação de representações de indivíduos e da cultura afro-brasileira nas 

produções editoriais didáticas voltadas à aplicação da lei 10.639/2003. A presente proposta 

metodológica foi elaborada segundo a lógica da hermenêutica diatópica54 trabalhada por 

Boaventura de Sousa Santos (1997, p. 23-30). Este modelo epistemológico auxilia no 

entendimento do objeto de pesquisa inserido no contexto “glocalizado” neoliberal aqui 

trabalhado.  

Em 3.1 Estado da arte retomamos as pesquisas acadêmicas já realizadas acerca da 

temática aqui trabalhada, a fim de justificarmos e retomarmos os primeiros passos no nosso 

caminho metodológico. Em 3.2 Universo amostral será trabalhado o contexto no qual esta 

pesquisa se insere, sobretudo acerca da lei 10.639/2003 e sua relação com a produção editorial 

didática. Já em 3.3 Encaminhamentos empíricos serão propostos métodos e técnicas 

científicas e investigativas. Tal passo é feito para que seja possível dialogar sobre os curtas-

metragens (selecionados para compor as cartilhas elaboradas pelo Ministério da Educação), 

                                                           
54 SANTOS, Boaventura de Sousa. Por uma concepção multicultural de Direitos Humanos. Revista Crítica 

de Ciências Sociais. Coimbra: jun. 1997, n. 48, p. 23-30. 
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selecionadas para análise, bem como as entrevistas dirigidas aos professores das Secretarias 

de Educação de São Paulo e do Rio Grande do Sul.  

Neste mesmo item (3.3), também será apresentado o percurso teórico-metodológico 

desta dissertação, desde a reunião de materiais sobre a lei 10.639/2003, a pesquisa 

bibliográfica, a pesquisa exploratória, as entrevistas fechadas até as categorizações e os 

recortes para a formação, interpretação e análise do corpus.  

 Em 3.4 Os produtos midiáticos nas cartilhas do MEC sobre a lei 10.639/2003, os 

curtas-metragens O xadrez das cores e Vista minha pele serão interpretados. A narratologia 

será utilizada como ferramenta de análise, onde se propõe a identificação de nomeações, 

adjetivações e ações atribuídas aos indivíduos afro-brasileiros, bem como a identificação de 

valores civilizatórios da cultura afro55, os conflitos, as tensões e as negociações presentes nas 

narrativas. Os itens deste capítulo estão divididos conforme a nomenclatura de cada módulo 

das cartilhas. Sendo assim, são eles: 3.4.1 Análise narratológica do produto editorial didático 

O xadrez das cores e 3.4.2 Análise narratológica do produto editorial didático Vista minha 

pele. 

 O item 3.5 Políticas públicas e contextos glocais: a apropriação dos professores 

apresentará os resultados das entrevistas feitas aos professores dos Estados de São Paulo e do 

Rio Grande do Sul. Assim, encontram-se aqui técnicas como a própria entrevista fechada e 

estudos de caso – já que São Paulo e Rio Grande do Sul desenvolvem programas de formação 

aos professores independentes e diferentes. Tal técnica visa entender a apropriação dos 

professores com os programas e as iniciativas das respectivas Secretarias de Educação, bem 

como a relação entre a comunicação, a hegemonia e a contra hegemonia. A divisão dos itens 

deste subcapítulo é feita em respeito às especificidades de cada Estado. Sendo assim, 

denominam-se: 3.5.1 Realidades e desafios culturais da Secretaria de Educação do Estado de 

São Paulo; e 3.5.2 Realidades e desafios culturais da Secretaria de Educação do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

  

 

3.1 ESTADO DA ARTE 

Para o estado da arte, foram escolhidos os termos Educomunicação afro; produção 

editorial cultura afro; cultura afro-brasileira na escola; criança negra e educação; lei 10.639; 

RS Negro; São Paulo Educando pela diferença para a igualdade. Tais palavras abarcaram os 

                                                           
55Tais valores são: circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo/comunitarismo, 

ancestralidade, memória, ludicidade, energia vital/axé e oralidade. 
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tópicos de pesquisas buscados, de modo a reunir um embasamento teórico a partir daquilo que 

já vem sendo estudado e dialogado nestas temáticas. Os dois últimos termos dizem respeito às 

iniciativas oficiais acerca da lei 10.639/2003, que foram elaboradas e utilizadas pelas 

Secretarias Estaduais de Educação de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

Foram utilizadas quatro bases de dados para o presente levantamento. Tais são: 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo (USP)56, Portal de 

Livre Acesso à Produção em Ciências da Comunicação (Portcom)57, Periódicos CAPES58 e 

Educom Afro59. Além disso, serão consultados os trabalhos do Núcleo de Pesquisas de 

Histórias em Quadrinhos (NPHQ/USP)60 e do Núcleo de Comunicação e Educação da Escola 

de Comunicação e Artes da USP.61 Estes dois últimos, porém, ficam implícitos nas pesquisas 

realizadas por intermédio da Biblioteca Digital da USP, pois seus trabalhos também estão 

cadastrados nesta base de dados. Como há a ocorrência de trabalhos em mais de um banco de 

dados, as pesquisas presentes nos três primeiros bancos citados não serão aqui discriminadas 

pela sua origem – ou seja, o trabalho será apresentado diretamente. 

Com este recorte, foram encontrados 37 trabalhos distribuídos entre as áreas de 

Comunicação, Educação/Pedagogia, Educomunicação, História, Letras e Antropologia. A 

Educação é a área que mais produziu material (14 produções) seguindo as palavras-chave 

selecionadas nesta dissertação. Estas informações podem ser conferidas no formato de tabela, 

logo após a menção dos trabalhos mais relevantes a seguir. 

No artigo A construção da noção de sujeito do estudante negro brasileiro, de Paola 

Diniz Prandini62, de 2012, aborda-se fatores subjetivos na construção e caracterização da 

identidade do estudante negro. Baseada nas escolas públicas de Educação Básica de São 

Paulo, considerando o cotidiano popular, Prandini questiona acerca da absorção de 

qualificações positivas dos jovens negros e estudantes sobre eles próprios. Já em sua 

dissertação, A cor na voz: linguagem e identidade negra em história de vida digitalizadas 

contadas por meio de práticas educomunicativas, de 2013, Prandini destaca a construção da 

identidade negra de jovens do Ensino Fundamental II de uma escola pública paulistana. 

                                                           
56 Disponível em: <http://www.teses.usp.br/>. Acesso em 1º out. 2014. 
57 Disponível em: <http://www.portcom.intercom.org.br/>. Acesso em 28 set. 2014. 
58 Disponível em: <http://www.periodicos.capes.gov.br/>. Acesso em 25 set. 2014. 
59 Grupo de pesquisa sobre Educomunicação e produção cultural afro-brasileira, da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul. 
60 Disponível em: <http://observatoriodehistoriasemquadrinhos.blogspot.com.br/>. Acesso em 8 set. 2014. 
61 Disponível em: <http://www.usp.br/nce/?wcp=/quemparticipa/lista,5,15,16>. Acesso em 15 set. 2014. 
62 Paola Prandini é sócio fundadora da consultoria AfroeducAÇÃO, que desenvolve projetos culturais e que tem 

a negritude como tema-chave, segundo o site oficial. Disponível em: < http://www.afroeducacao.com.br/>. 

Acesso em: 20 set. 2014. 
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Usando a Educomunicação e o método Digital Storytelling, a autora reflete, a partir dos dados 

colhidos, o que é ser negro no contexto sociocultural brasileiro. 

Angela Schaun, no artigo Educomunicação, algumas questões sobre cidadania, 

racismo e mídia ou (A inclusão da diferença: negro de corpo e alma), de 2001, destaca a 

Educomunicação como uma intervenção social que repudia toda e qualquer forma de 

exclusão. Assim, a prática é caracterizada pela pluralidade, pela transdisciplinaridade e pela 

interdiscursividade, destacando a alteridade e construindo novas utopias.  Schaun faz a crítica 

acerca do racismo (retomando o racismo científico dos séculos XVIII e XIX), que é 

repercutido no pensamento colonialista e eurocêntrico, ainda presente nos discursos 

midiáticos.  

Já no artigo Educomunicação, Iiê Aiyê e a visibilidade da cidadania negra, de 2001, 

Schaun trabalha os elementos da formação cultural afrodescendente como expressão brasileira 

e a Educomunicação. Para a autora, esta última é uma prática social responsável pela inclusão 

de um padrão estético singular e construtivo dos negros na mídia. A pesquisa se desenvolveu 

em Salvador, capital baiana, que é onde se encontra o grupo Ilê Aiyê, pioneiro na criação do 

movimento de autorreconhecimento identitátio. Neste exercício de legitimação, outros grupos 

foram originados e destaca-se a música como dispositivo de lazer e consumo simbólico.   

O artigo Redes de negritude: usos das tecnologias e cidadania comunicativa de afro-

brasileiros, de Denise Maria Cogo e Sátira Machado Pereira, de 2010, trata da cidadania 

comunicativa dos afro-brasileiros, a partir do aparato tecnológico. Foi considerada a geração e 

a distribuição de conteúdo nas mídias, bem como ampliação de acesso, capacitação e 

participação de indivíduos nestes espaços. Apesar de tratar de tecnologia, um objeto diferente 

do estudo proposto para esta dissertação, tal trabalho é relevante, pois retrata a cultura negra e 

a importância da cidadania. 

Sátira Machado Pereira, em sua tese Comunicação, Educação e Negritude: interação 

de professores(as) com as mídias e a cidadania de afro-brasileiros(as) em contextos 

escolares de Porto Alegre, de 2013, aborda as políticas públicas sobre comunicação nas 

escolas e o enfrentamento das desigualdades étnico-raciais através da mesma. A fim de 

refletir acerca dos processos de cidadania afro-brasileiros, Pereira realizou entrevistas em 

profundidade com 20 professores de escolas públicas, privadas, federais e municipais da 

capital gaúcha. Embasada nos Estudos Culturais latino-americanos, a autora estabeleceu três 

dimensões das apropriações da cultura afro notáveis nas falas dos entrevistados: tendência de 

usos de material audiovisual; temáticas recorrentes em debates, como a questão do racismo; e 
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orientações midiáticas acerca do que é a negritude. Estas três dimensões são de suma 

importância para esta dissertação, pois auxiliam no entendimento das políticas públicas aqui 

levantadas. 

No artigo A importância da temática de História e Cultura africana e afro-brasileira 

nas escolas, de Juliana Souza Krauss e Julio César da Rosa, de 2010, reforça-se a importância 

da lei 10.639/03. Destacam-se no artigo as interações inter étnicas no contexto escolar, bem 

como as manifestações de discriminação neste ambiente – ato preconceituoso este que pode 

ser cometido por alunos, professores e diretores. Assim, este trabalho é relevante uma vez que 

auxilia na legitimação do objeto proposta na dissertação em desenvolvimento. A escola 

quilombola é brevemente ressaltada assim como a aplicação da lei citada em escolas comuns 

e a ressignificação da cultura afro no ambiente escolar. Mais uma vez, válido para o diálogo 

com a Educomunicação. 

Outro artigo relevante é o Os negros, a diversidade etnicorracial e a escola: o 

tratamento didática-pedagógico da história e cultura afro-brasileira em dois livros da 

história do Brasil da primeira metade do século XX, de 2013. O trabalho é de autoria de 

Cristina Carla Sacramento e Laerthe de Moraes Abreu Jr e nele é discutido o papel dos 

materiais didáticos e sua função social. A reprodução de preconceitos e a ausência da cultura 

e da História afro-brasileira também são problematizados, traçando o caminho que culminou 

na implementação de ações afirmativas, como a lei 10.639/2003.  

Na tese Cultura afro-brasileira e educação: significados de ser criança negra e 

congadeira em Pedro Leopoldo/MG, de Claudia Marques de Oliveira, de 2011, buscou-se o 

entendimento acerca dos significados de ser criança negra e congadeira. Contudo, o ambiente 

escolar é também marcado por vivências negativas com relação ao pertencimento étnico-

racial, havendo silenciamentos, medos, negações, afirmações e ressignificações dos aspectos 

identitários dos alunos no contexto brasileiro de relações raciais.  

A dissertação Tecendo tramas, traçando gentes: narrativas constituindo identidades 

em uma escola municipal de Porto Alegre/RS no ensino da história e cultura africana e afro-

brasileira, de Tanise Müller Xavier Ramos, defendida em 2009, revela a visibilidade das 

narrativas e dos sujeitos da comunidade mencionada com relação à cultura afro. Utilizou-se o 

viés dos Estudos Culturais, sob uma abordagem pós-estruturalista, para se refletir acerca do 

conceito de raça. Reforçou-se a importância do reconhecimento do caráter pluricultural da 

identidade brasileira e a importância de ações afirmativas, como a lei 10.639/2003 – aspectos 

caros à dissertação em desenvolvimento. 
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A dissertação de Ana Regina Santos Borges, Educação continuada e o ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana: um estudo sobre o programa São Paulo 

educando pela diferença para a igualdade, de 2007, também reforça a lei 10.639/2003 e a 

Resolução CNE/CP N. 1, de 17 de junho de 2004, que instituem as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Por intermédio do programa citado, o estudo identifica e 

caracteriza a visão que seus diferentes participantes expressam sobre processo de formação 

que vivenciam, assim como seus possíveis reflexos nos bancos escolares. 

A lei 10.639, o cotidiano escolar e as relações étinico-racias: um estudo de caso é a 

dissertação realizada por Davi Silvestre Fernandes Martins, defendida em 2010. O autor parte 

do pressuposto de que a escola silencia as questões étnicas, tomando por base a literatura 

especializada. Para tal, ele também enfatiza a lei supracitada e investiga os impactos da 

obrigatoriedade do estudo da História e da Cultura afro-brasileira na escola e as relações 

étnicos-raciais em ambiente escolar a partir de então. 

Em seu artigo, Implementação da lei 10.639/2003: mapeando embates e percalços, 

Florentina da Silva Souza e Letícia Maria da Souza Pereira, por sua vez, contribuem com 

possíveis resultados advindos da lei citada. O artigo, publicado em 2013, advém da pesquisa 

nacional Práticas pedagógicas de trabalho com relações étnico-raciais na escola na 

perspectiva da lei 10.639/2003. Esta pesquisa foi conduzida por Nilma Lino Gomes63. Em 

suas observações, as autoras constataram que, apesar da lei citada, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana, a maioria dos professores, gestores e demais funcionários da 

escola carecem de informações e fontes sobre as mesmas. Tal fato atrapalha aquilo que seria a 

constituição de espaços educacionais que versem acerca das diferenças e da cultura plural. 

A dissertação A introdução de definição de raça nas propostas curriculares 

brasileiras: a lente da nova lei e os olhos dos alunos, de José Norberto Soares, defendida em 

2009, é mais uma reflexão sobre a lei 10.639/2003. Observando a implementação das novas 

diretrizes nas aulas de História de uma escola na região do ABC paulista, Soares ressalta os 

conceitos multiculturais adaptados ao racialismo normativo anglo-saxão – que traz a noção de 

pertencimento a grupos específicos. O autor concluiu que a percepção de preconceitos com 

relação à raça (etnia) existe, assim como com relação à classe social. Contudo, a escola ainda 

é considerada pelos mais pobres como possibilidade de ascensão social. Os alunos são 

                                                           
63 Atual ministra do Ministério da Cidadania. 
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sujeitos que reproduzem expectativas na escola e, embora indivíduos singulares, continuam a 

manter o princípio da igualdade, bastante difundido na escola pública. A pesquisa verificou 

que para os alunos, a escola pública é onde acontece o exercício da igualdade – não um 

laboratório que a sintetiza por determinação legal.  

No trabalho Produção Afro-Cultural para a Criança (PACC/2007; Educom Afro 

PUC/RS) há uma reflexão acerca da lei 10.639/2003. O projeto foi realizado por Sátira 

Pereira Machado, Maura Cristine Santa Carneiro e Paloma Laitano. O projeto teve origem a 

partir de uma pesquisa anterior intitulada Tendências contemporâneas da produção cultural 

para a criança (1985-2005), que constatou a ocorrência de um fluxo maior de produtos afro-

culturais para o público infantil. Tal ação é apontada como resultado da implantação e da 

implementação da lei 10.639/2003, que inclui a temática da História e da cultura afro-

brasileira no currículo escolar do país64. 

Produção cultural afro-brasileira: identidades infantis forjadas na tevê é mais uma 

pesquisa que visa interpretar ações afirmativas na mídia, a partir da implementação da lei 

10.639/2003. O trabalho foi desenvolvido por Leunice Martins de Oliveira e Eduarda dos 

Anjos Leal. O enfoque é a investigação sobre como a televisão brasileira está representando 

os afro-brasileiros e como tais imagens são recebidas pelas crianças nas escolas. A questão da 

representação por intermédio de um produto da cultura de massa é de suma relevância para o 

entendimento da realidade brasileira. A citada lei é um dos pressupostos que servem como 

base reflexiva à dissertação em desenvolvimento. 

Outra pesquisa promovida pelo Educom Afro é Estação infâncias e diversidade: a 

mediação do professor entre a criança e as produções audiovisuais, sob coordenação de 

Afonso Strehl, em 2008. Apesar de usar recursos audiovisuais, o projeto é importante neste 

levantamento, pois trabalha com crianças – alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. Por 

intermédio deste trabalho, os pesquisadores atentaram-se à contribuição do educador como 

mediador da construção da autoimagem da criança e sua percepção da diversidade. Para tal, 

foram utilizados como metodologia a entrevista em profundidade e a análise textual – ambos 

muito caros à esta dissertação. 

A tese de Julvan Moreira de Oliveira, Africanidades e Educação: ancestralidade, 

identidade e oralidade no pensamento de Kabengele Munanga, de 2009, trabalha com o 

pensamento do antropólogo, considerando seu ideal pedagógico brasileiro. No trabalho 

evidencia-se a relação do eu com o outro e as identidades de cada indivíduo. Destaca-se a 

                                                           
64 Informação segundo o site do Educom Afro. Disponível em: <www.pucrs.br/faced/educomafro/>. Acesso em 

1º out. 2014. 
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identidade marcada pela cor da pele de cada sujeito, bem como sua cultura e sua produção 

cultural. Munanga é um dos grandes especialistas em africanidades e afro-brasilidades, 

principalmente com relação ao teor político e social de tais conceitos identitários. 

Rafael Ferreira Silva traz as primeiras reflexões sobre a formação docente, a partir do 

programa São Paulo Educando pela igualdade para a diferença, em sua tese, defendida em 

2010. Sob o título Educando pela diferença para a igualdade: professores, identidade 

profissional e formação contínua, o estudo foi realizado com os materiais produzidos entre 

2004 e 2006. A análise evidencia três pontos: o campo no qual estes profissionais estão 

inseridos, sua identidade profissional e a fabricação da identidade docente. 

 Dos projetos e materiais apresentados até aqui, além de seu viés, verbetes de pesquisa 

nos auxiliam a justificar e a explicar as escolhas feitas para esta dissertação. Os quadros 

seguintes auxiliaram para tal.  

 

TABELA 4. VERBETES EM COMUM E SUA FREQUÊNCIA NOS TRABALHOS 

UTILIZADOS NO CORPUS 

 

Verbete 

Recorrência nos 37 

trabalhos reunidos neste 

estado da arte 

Educomunicação 8 

Produção editorial 10 

Cultura 37 

Afro-brasileira 31 

Criança 31 

Educação 30 

Representação 34 

Identidade 35 

Lei 10.638/2003 27 

RS Negro 2 

São Paulo Educando pela diferença para a igualdade 6 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora. 
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TABELA 5. TIPOS DE DOCUMENTOS DE CONSULTA NO CORPUS E SUA 

FREQUÊNCIA 

Tipo de documento Frequência neste estado da arte 

Artigo 13 

Dissertação 12 

Tese 8 

Projetos, livros, entre outros 4 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora. 

 

 

TABELA 6. ÁREAS EM QUE AS PESQUISAS DO CORPUS ESTÃO INSERIDAS 

Área da pesquisa Frequência neste estado da arte 

Comunicação 15 

Educação/Pedagogia 14 

Educomunicação 3 

Antropologia 1 

Letras 3 

História 1 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora. 

 

Como é possível observar, o número de produções que fazem menção mais 

aprofundada acerca dos produtos editoriais didáticos corresponde a menos de 1/3 (30%) das 

obras encontradas neste levantamento. Embora haja algumas pesquisas que analisem e 

reflitam as conjunturas e os resultados dos primeiros 12 anos da lei 10.639/2003, é importante 

ainda atender diferentes pontos de vista sobre tal política pública – a produção editorial 

contempla, então, objetos concretos que podem contribuir para tal iniciativa inclusiva. A 

importância do respeito e da legitimação de identidades, de culturas e de suas representações 

apareceram de forma clara na frequência das palavras-chave. Porém, ainda assim, faz-se 

preciso (considerando-se também a conjuntura sócio-político-educativa) a presença e a 

viabilização de mais caminhos para o acesso aos produtos editoriais didáticos voltados à 

cultura e à identidade afro-brasileira – não somente africana. Este é um dos pontos que 

justifica esta dissertação, que se propõe a pensar os materiais editoriais didáticos que têm o 

aval do Ministério da Educação.  
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Quando se pensa no caráter regional ou estadual, considerando-se aqui os exemplos de 

São Paulo e Rio Grande do Sul, a produção de mais pesquisas faz-se mais urgente ainda – 

afinal, o RS Negro apareceu apenas em duas pesquisas e o São Paulo Educando pela 

diferença para a igualdade, em seis. Este fato traz a hipótese de obstáculos ou dificuldades 

comunicacionais entre as instâncias envolvidas e seus níveis de cidadania comunicativa e de 

consciência. Tais instâncias dizem respeito à Federação (de onde saem os direcionamentos de 

materiais e de políticas públicas) e aos Estados (local em que ocorre a formação de 

professores, onde são repassados os materiais e onde é executada tal política, a partir dos 

produtos e documentos que chegam da Federação). 

 

 

3.2 UNIVERSO AMOSTRAL 

 Apresentamos agora o panorama o qual esta dissertação foi baseada para que fosse 

possível delimitar a produção editorial didática a ser analisada. A sociedade brasileira atual 

foi utilizada como universo macroscópico e amostral, de modo a respeitar sua complexidade – 

fator característico de sua formação. Dessa maneira, foi feito o recorte para que as temáticas 

desta dissertação pudessem ser evidenciadas.  

Para o surgimento de políticas públicas são considerados fatos, contextos e problemas 

recorrentes na sociedade. Assim, a questão do racismo e das desigualdades (sociais, 

econômicas e no âmbito do direito às representações simbólico-culturais) são consideradas 

como forças atuantes na nossa sociedade. Para melhor compreensão e visibilidade do 

processo, no qual está envolvida a lei 10.639/2003, as produções editoriais didáticas voltadas 

à referida lei e aos Direitos Humanos, além dos dois casos selecionados para esta dissertação 

– professores de São Paulo e do Rio Grande do Sul –, são apresentadas no fluxograma a 

seguir. Nesta remontagem, as relações de poder, intermediadas pelas negociações dos agentes 

e das instituições presentes no campo amostral, são evidenciadas. Por agentes entendemos que 

se caracteriza pela sociedade civil e seus representantes democraticamente eleitos ou 

nomeados, a partir das alianças dos governos eleitos. 

A elaboração deste fluxograma foi nosso 1º passo metodológico, com o intuito de 

entendermos e classificarmos o papel da Comunicação, sobretudo da Produção Editorial, 

partindo da apropriação da lei 10.639/2003. Cada caixa topificada apresenta a ordem e o 

nome da instituição/órgão federativo e oficial, bem como os produtos e os programas obtidos 



129 
 

no processo. As caixas destacadas em verde correspondem aos itens que compõem a temática 

de estudo desta dissertação. 

 

FIGURA 2. CONTEXTUALIZAÇÃO, PROCESSOS E RECORTES: A LEI 10.639/2003, A 

PRODUÇÃO EDITORIAL DIDÁTICA E A APROPRIAÇÃO DOS PROFESSORES 

 

 

 

Fonte: Fluxograma elaborado pela pesquisadora. 

 

A seguir, explicamos cada uma das caixas topificadas. Em 1. Presidência da 

República, seguido de 2. Casa Civil, destacamos os nomes dos agentes-políticos envolvidos 
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no período da viabilização e da sanção da lei 10.639/2003 como a conhecemos hoje. Neste 

caso, utilizaremos o ano de 2003 como referência. O Presidente da República em vigência era 

Luiz Inácio Lula da Silva65 e o Ministro da Casa Civil era José Dirceu de Oliveira e Silva. 

  A aprovação da lei 10.639/2003 (item 3) envolve o interesse da sociedade civil por 

um todo. Como se trata de uma lei que diz respeito diretamente à temática afro e afro-

brasileira a ser trabalhada em ambiente escolar, outros órgãos estão diretamente ligados à sua 

viabilização (item 2.1). Destacamos aqui o Ministério da Educação (MEC), cujo ministro da 

época era Cristovam Buarque; a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial66 

(SEPPIR), cujo a ministra era Matilde Ribeiro; e a Secretaria dos Direitos Humanos67, cujo 

ministro era Nilmário Miranda68.  

 Assim, faz-se caro o conceito de políticas públicas para o desenvolvimento deste 

aporte teórico-metodológico e para o entendimento desta dissertação. Foi adotado o seguinte 

conceito para políticas públicas: são a totalidade de ações, metas e planos que os governos 

(nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o bem-estar da sociedade e o 

interesse público (CALDAS; LOPES; AMARAL, 2008, p. 15). Acerca do funcionamento das 

políticas públicas na sociedade, os autores explicam: 

 

As demandas da sociedade são apresentadas aos dirigentes públicos por meio de 

grupos organizados, no que se denomina de Sociedade Civil Organizada (SCO), a qual 

inclui, conforme apontado acima, sindicatos, entidades de representação empresarial, 

associação de moradores, associações patronais e ONGs em geral. As sociedades 

contemporâneas se caracterizam por sua diversidade, tanto em termos de idade, 

religião, etnia, língua, renda, profissão, como de ideias, valores, interesses e 

aspirações69. (CALDAS; LOPES; AMARAL, 2008, p. 15-16) 
  

Apesar de as políticas públicas virem das demandas sociais, é preciso considerar que 

elas são criadas pelo Estado e seus representantes. Assim, a análise deste trabalho será feita 

levando-se em conta as relações de poder e as formas de representação. A política pública a 

ser interpretada, a partir da Comunicação, sobretudo, da produção editorial, é a lei 

10.639/2003. 

                                                           
65 Eleito por dois mandatos consecutivos (2003 – 2011). 
66 Esta secretaria foi criada no dia 21 de março de 2003 e teve como ministros Matilde Ribeiro (2003-2008), o 

interino Martvs Antonio Alves dos Chagas (2008-2008), Edson Santos (2008-2010), Eloi Ferreira Araújo (2010-

2010), Luiza Helena de Barros (2011-2015) e Nilma Lima Gomes (2015 até o atual momento desta dissertação). 
67 Secretaria criada em 17 de abril de 1997, quando o Presidente da República era Fernando Henrique Cardoso 

(1º de janeiro de 1995- 1º de janeiro de 2003). Sua atual ministra é Idelli Salvatti (2014-). 
68 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) foi criada somente 

em 2004. 
69 Segundo os autores, este conceito de políticas públicas parte dos ideais políticos do pluralismo. 
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 Assim, para dar visibilidade e subsidiar a efetivação da lei, o Ministério da Educação 

(item 4) supervisionou produtos editoriais acerca da lei e da temática afro-brasileira (item 5), 

bem como relatórios acerca da lei e sua relevância70. Foram utilizados os seguintes critérios 

no mapeamento71 dos materiais encontrados: (a) ser uma produção editorial didática; (b) 

presença de imagens e ilustrações; (c) menção à lei 10.639/2003; (d) recomendação de textos 

extras; (e) configuração de atividades a serem aplicadas aos professores e/ou aos alunos.  

A seguir, a TABELA 7 apresenta a produção editorial escolhida como corpus de 

análise: Relações étnico-raciais e de gênero e seus quatro módulos: 

 

TABELA 7. OS PRODUTOS EDITORIAIS DIDÁTICOS ESCOLHIDOS PARA A 

ANÁLISE 

 

Relações étnico-raciais e de gênero 

Nome do módulo Número 

de páginas 

Ano Tiragem Órgãos responsáveis 

pelos quatro módulos 

1. Ética. 53 p. 2007. 

 

40 mil. 

 

Ministério da Educação 

– Secretaria de 

Educação Básica. 

 

2. Convivência 

democrática 

41 p. 

3. Direitos 

Humanos 

46 p. 

4. Inclusão Social 44 p. 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora. 

 

 Relembramos que são utilizados para análise somente os curtas-metragens presentes 

nos módulos I e II – “Ética” e “Convivência democrática”, respectivamente. A série completa 

de Relações étnico-raciais e de gênero é citada para contexto nesta dissertação e para 

informação como serviço aos leitores deste trabalho72. 

                                                           
70 A relação dos materiais produzidos desde 2003 encontra-se na tabela elaborada para o capítulo 2, item 2.3 

desta dissertação. As cartilhas Relações étnico raciais e de gênero (2007), módulos “Ética”, “Convivência 

democrática”, “Direitos Humanos” e “Inclusão social” (item 5.1), foi necessária a parceira do MEC, cujo 

ministro em exercício era Fernando Haddad (2005-2012), com a Secretaria de Educação Básica (item 4.1). 
71 Tais critérios serão explicados no item 3.4 Os produtos midiáticos nas cartilhas do MEC sobre a lei 

10.639/2003 desta proposta metodológica. 
72 A apresentação das quatro cartilhas pode ser encontrada no ANEXO 1 e no ANEXO 2. 
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A coleta e a análise das cartilhas fazem parte do 1º bloco de materiais para esta 

dissertação. A seguir, conforme o esquema, escolhemos as Secretarias de Educação (item 7.1 

e 8.1) de dois Estados, a fim de entendermos como as publicações acerca da lei 10.639/2003 

são apropriadas. A partir das propostas dos governos estaduais (item 6), escolhemos São 

Paulo (item 7) e Rio Grande do Sul (item 8) para aplicarmos entrevistas fechadas em duas 

camadas. A justificativa para a escolha de São Paulo deve-se ao lugar de fala da presente 

pesquisadora, que é paulista – nascida em Mogi das Cruzes, região do Alto Tietê. Além disso, 

a Secretaria de Educação paulista oferece o programa de formação aos professores chamado 

São Paulo Educando pela diferença para a igualdade (item 7.1.1), que visa, justamente, 

trabalhar com os conteúdos da lei 10.639/2003. O programa é a apropriação e a releitura da lei 

10.639/2003. Esta Secretaria atende a 91 Diretorias Regionais de Ensino, que jurisdicionam 

cerca de cinco mil escolas. O programa é uma parceria (item 7.1.1.1) entre a Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo (Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas) e do 

Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da Universidade Federal de São Carlos (NEAB/UFSCar). 

Já a escolha pelo Rio Grande do Sul se deu pelo fato desta dissertação ser 

desenvolvida em uma universidade pública gaúcha, como é o caso da Universidade Federal de 

Santa Maria, além da presença do programa RS Negro (item 8.1.1), uma iniciativa híbrida e 

que trabalha com os conteúdos da lei 10.639/2003. O termo híbrido é usado, pois, o RS Negro 

foi fomentado por iniciativas73 públicas e privadas. A Secretaria Estadual de Educação gaúcha 

atende 30 coordenadorias regionais e jurisdiciona cerca de duas mil escolas (itens 8.2 e 8.3).   

As menções ao São Paulo Educando pela diferença para a igualdade e ao RS Negro 

funcionam como contexto nesta pesquisa. Ou seja, eles contribuem para melhor 

compreendermos como se dá a apropriação da lei citada por parte das Secretarias e dos 

professores. Eles são apresentados para entendermos os caminhos, os quais os governos 

estaduais orientam seus professores, e quais são os mecanismos oferecidos para que o 

professor possa se adequar às diretrizes da lei e à linguagem da Comunicação – a partir da 

produção editorial voltada à afro-brasilidade com certificação federal.  

                                                           
73 São elas (item 8.1.1.1): Coordenadorias das Políticas de Igualdade Racial, Departamento de Cidadania e 

Direitos Humanos, Secretaria de Justiça e do Desenvolvimento Social e Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul. Também cooperaram a Secretaria da Justiça e do Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul (SJDS), da 

Fundação de Educação e Cultura do Internacional (FECI), com financiamento da Companhia Estadual de 

Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE), por meio da Lei da Solidariedade, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), por intermédio do grupo Educomunicação e Produção Cultural 

Afrobrasileira (Educom Afro) e a editora Edipucrs, o Conselho de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra do Estado do Rio Grande do Sul (CODENE), a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(UERGS) e o Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul (AHRS). 
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Assim, compomos o 2º bloco deste corpus de análise, que consiste nas entrevistas 

fechadas a serem aplicadas aos professores dos respectivos Estados. Estas entrevistas serão 

aplicadas em todas as diretorias e coordenadorias de ensino dos Estados de São Paulo e Rio 

Grande do Sul. Em seguida, escolheu-se uma diretoria de cada Estado, para que, assim, se 

possa aplicar a entrevista fechada aos professores jurisdicionados à diretoria e à 

coordenadoria escolhidas74. Dessa forma, escolhemos a Diretoria Regional de Ensino de Mogi 

das Cruzes (SP) e a 8ª Coordenadoria Regional de Educação, em Santa Maria (RS). As 

escolhas se dão pelo fato da pesquisadora ser paulista e mogiana, além de atualmente morar 

na citada cidade gaúcha. Como critério de seleção de uma coordenadoria por Estado, foi 

utilizada a máxima de Umberto Eco (2000, p. 33): “Quem quer fazer uma tese deve fazer uma 

tese que seja capaz de fazer”. Adequando o termo tese à dissertação, as propostas 

metodológicas e as temáticas aqui apresentadas obedecem a regras também justapostas por 

Eco (2000, p. 33), dentre elas: 

 

1) Que o tema corresponda aos interesses do candidato (quer esteja relacionado com o tipo de 

exames feitos, com as suas leituras, com o seu mundo político, cultural ou religioso); 

2) Que as fontes a que recorre sejam acessíveis, o que quer dizer que estejam ao alcance 

material do candidato; 

3) Que as fontes a que recorre sejam manuseáveis, o que quer dizer que estejam ao alcance 

cultural do candidato; 

4) Que o quadro metodológico da investigação esteja ao alcance da experiência do candidato.  

 

 

Partindo da natureza relacional acerca da hermenêutica diatópica, entendemos a 

incompletude e sua importância para a análise da produção editorial selecionada, bem como 

suas relações inter e transculturais. Ou seja, a noção de cultura como uma construção social, 

porém incompleta quando deparada com outra cultura.  Assim, para os estudos de nossa 

temática justifica-se a importância da ligação entre os dois curtas-metragens que compõem as 

cartilhas de Relações étnico-raciais e de gênero (2007) e as respostas advindas de professores 

e gestores das Secretarias Estaduais de Educação de São Paulo e Rio Grande do Sul.  

A lei 10.639/2003 nasce de uma demanda social, sendo publicizada por meio de 

produções editoriais e documentos oficiais sobre as diretrizes da própria lei e a relevância das 

relações étnico-raciais na sociedade contemporânea. O público principal de tal processo são 

professores e alunos. A seguir, apresentamos este processo em forma de circuito explicativo.  

                                                           
74 Os termos diretoria e coordenaria dizem respeito à mesma finalidade: caracterizar uma subseção regional em 

cada um dos Estados que trabalhe com as escolas de seu entorno. 
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FIGURA 3. PROCESSO COMUNICATIVO E RELACIONAL DO CORPUS 

SELECIONADO PARA ESTA DISSERTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Circuito explicativo elaborado pela pesquisadora. 

 

Considerando o circuito acima, entende-se que as ações acerca de políticas públicas 

inclusivas tratam de movimentos duplos: são elaborados e sancionados por intermédio de 

instituições legitimadas (MEC, SEPPIR, Secretaria de Direitos Humanos e SECADI) ao 

mesmo tempo que mantém diálogo com a sociedade e suas demandas. No caso trabalhado por 

esta dissertação, a necessidade de uma política pública que trate do direito ao acesso à cultura 

e à História afro e afro-brasileira é intermediada, na Educação, pelo produto midiático livro. O 

público a receber tais produções editoriais são os professores, que socializam as possíveis 

apropriações em sala de aula. As produções editoriais e os documentos oficiais acerca da lei 

10.639/2003 são encaminhados às Secretarias Estaduais de Educação pelo Ministério da 

Educação. Este movimento evidencia as estratificações nas quais o processo comunicativo, 

por um todo, está envolvido.   

Da apropriação das Secretarias – como já mencionado, optou-se pelo recorte das 

Secretarias Estaduais de Educação de São Paulo e do Rio Grande do Sul –, os passos 

seguintes devem ser a apropriação, o compartilhamento e o diálogo entre docentes, com os 

alunos e com a comunidade escolar. Dessa forma, o processo voltaria justamente ao local 
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A = MEC, SEPPIR, Direitos Humanos, SECADI. 

B = Produção editorial didática. 

C = Professores e alunos 
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originário das demandas que culminaram na sanção da lei citada: a sociedade – afinal, os 

alunos são cidadãos inseridos na sociedade. Vale ressaltar que as demandas sociais funcionam 

como repertório a ser trabalhado pelos órgãos oficiais (MEC, SEPPIR, Secretaria de Direitos 

Humanos e SECADI), assim como os alunos, os familiares e a comunidade escolar agem 

como repertório para a escola e seus professores. 

  

 

3.3 ENCAMINHAMENTOS EMPÍRICOS 

Partindo para os encaminhamentos empíricos que abarcam os dois blocos que 

compõem o nosso corpus, foram consideradas as análises qualitativas. Sobre a pesquisa 

qualitativa, Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln (2006) afirmam: 

 

Envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos – estudo 

de caso; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevistas; artefatos; 

texto e produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais – 

que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos 

indivíduos. Portanto, os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla variedade de 

práticas interpretativas interligadas, a esperança de sempre conseguirem compreender 

melhor o assunto que está ao seu alcance. Entende-se, contudo, que cada prática 

garante uma visibilidade diferente ao mundo. Logo, geralmente existe um 

compromisso no sentido do emprego de mais de uma prática interpretativa de qualquer 

estudo. (DENZIN; YVONNA, 2006, p. 17) 

 

Tal citação justifica a necessidade de nos apropriarmos de diferentes metodologias 

para estudar o tema e o objeto em pauta. Esta junção de fragmentos de origens variadas gera 

aquilo que os autores chamam de bricolagem: “Um conjunto de representações que reúne 

peças montadas que se encaixam nas especificidades de uma situação complexa” (DENZIN; 

YVONNA, 2006, p. 18). Assim, a montagem e a recriação de realidades fazem com que 

imagens e textos possam ilustrar novos contextos, criando novas imagens sobre os fatos – 

como no caso deste recorte, que foi feito a partir da relação das quatro cartilhas desenvolvidas 

pelo Ministério da Educação com as políticas públicas inclusivas e afirmativas, como a lei 

10.639/2003. A multiplicidade de métodos, então, “Reflete uma tentativa de assegurar uma 

compreensão em profundidade do fenômeno em questão. A realidade objetiva nunca pode ser 

captada. Podemos conhecer algo apenas por meio das suas representações” (DENZIN; 

YVONNA, 2006, p. 19). 

Assim, a dissertação se dará no nível exploratório e utilizará a pesquisa bibliográfica 

para o mapeamento de produções vindas de órgãos oficiais acerca da lei 10.639/2003. Este é o 
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2º passo metodológico. Tal pesquisa se dá tanto no levantamento em formato de tabela já 

apresentado no capítulo 2.3 Ilê, o livro é minha morada – a produção editorial voltada à 

Educação multi/inter/transcultural, quanto no estado da arte relatado neste capítulo. Ida 

Regina C. Stumpf (2006) explica que, em seu sentido amplo, a pesquisa bibliográfica pode ser 

entendida como: 

 

O planejamento global inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a 

identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a 

apresentação de um texto sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o 

aluno examinou, de forma a evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, 

acrescido de suas próprias ideias e opiniões. (STUMPF, 2006, p. 51) 

 

Já em seu sentido restrito, a pesquisa bibliográfica pode ser definida por “Um conjunto 

de procedimentos para identificar, selecionar, localizar e obter documentos de interesse para a 

realização de pesquisas, bem como técnicas de leitura e transcrição de dados que permitem 

recuperá-los quando necessário” (STUMPF, 2006, p. 54). A pesquisa documental, segundo 

Sonia Virgínia Moreira (2006, p. 271), “Compreende a identificação, a verificação e a 

apreciação de documentos para determinado fim” e completa: 

 

A análise documental ainda processa-se a partir de semelhanças e diferenças, é uma 

forma de investigação que consiste em um conjunto de operações intelectuais que têm 

como objetivo descrever e representar os documentos de maneira unificada e 

sistemática para facilitar a sua recuperação. [...] A análise documental, muito mais do 

que localizar, identificar, organizar e avaliar textos, som e imagem, funciona como 

expediente eficaz para contextualizar fatos, situações, momentos. Consegue dessa 

maneira introduzir novas perspectivas em outros ambientes, sem deixar de respeitar a 

substância original dos documentos. (MOREIRA, 2006, p. 276) 

 

É por isso que a construção do fluxograma, após o levantamento e mapeamento de 

documentos e produtos voltados às diretrizes da lei 10.639/2003 e à afro-brasilidade, auxilia 

na contextualização e na justificativa das escolhas feitas para este trabalho.  

O caráter representacional será observado utilizando-se a narratologia, com enfoque no 

enredo, na história, nos personagens – além de nomeações, adjetivações e ações atribuídas a 

estes. O caráter instrumental será melhor assimilado nas respostas advindas dos professores de 

instituições estaduais de ensino de São Paulo e do Rio Grande do Sul, de forma a 

entendermos a possível apropriação dos conteúdos da lei 10.639/2003 e suas implicações 

enquanto um direito a todo cidadão ser afro-brasileiro e conhecer sua cultura e História. 
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A narratologia será utilizada como ferramenta de análise de nomeações, adjetivações e 

ações atribuídas à cultura e aos indivíduos afro-brasileiros, além de conflitos, tensões e 

negociações nos dois curtas presentes nos módulos “Ética” e “Convivência democrática” das 

cartilhas Relações étnico raciais e de gênero (2007). Identificaremos como tal componente da 

cultura brasileira é representado na produção editorial didática. Com relação à esta técnica, 

Luiz Gonzaga Motta (2007) afirma que “A partir dos enunciados narrativos somos capazes de 

colocar as coisas em relação umas com as outras em uma ordem e perspectiva, em um 

desenrolar lógico e cronológico” (MOTTA, 2007, p. 143). Ou seja, os fatos e os dados neste 

trabalho somente podem ser entendidos se lidos em contexto e com informações colocadas em 

coletivo, pois somente assim é possível haver sentido nos discursos. 

Motta afirma ainda que a narratologia é a teoria da narrativa, é o campo e o método de 

análise das práticas culturais (2007, p. 144). Assim, a análise dos curtas contidos nas cartilhas 

dos Ministério da Educação possibilitam a compreensão dos entre-lugares de sujeitos sociais e 

movimentos históricos. Ou seja, evidenciam os reflexos de outras medidas e circunstâncias, 

além da criação de políticas públicas voltadas à reparação da situação de desigualdade de 

grande parte da população autodeclarada negra75.  

Os conflitos, as relações de poder e as negociações, inseridos nos dois curtas, serão 

analisados considerando-se três aspectos: a história, o enredo (neste caso, a contextualização 

da globalização neoliberal no Brasil hoje) e as personagens presentes (a sociedade brasileira, 

sobretudo, o povo negro). Em tais categorias, serão retomados a legitimação dos símbolos e 

discursos e o âmbito social, político, econômico e cultural. 

Ainda segundo Motta (2007), é preciso considerar o texto e suas significações, o ato 

de enunciar e o ato de interpretar, a produção e o consumo – enfim, as ações antagônicas e 

complementares que envolvem a narrativa.  

Acerca da análise de narrativas, Mónica Maronna e Rosário Sánchez Vilela (2007, p. 

28) afirmam ser possível “Identificar estereótipos, suas implicações ideológicas e 

comportamentais”. Sobre os estudos narrativos como ferramenta de modelo de análise, elas 

ainda justificam a sua importância. 

 

A atividade narrativa é uma prática contínua no cotidiano (todos narramos histórias e 

nos narramos permanentemente). A narrativa como prática é uma forma de 

conhecimento e organização do mundo, é tentativa de tornar a experiência inteligível e 

comunicável. A narrativa é produtora de sentido e expressa visões do mundo, 

legitimando-as, em maior ou menor grau, e isto dependerá do lugar que ocupa o 

                                                           
75 Ver item 1.2 A cultura afro e o indivíduo negro na formação da sociedade brasileira desta dissertação. 
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emissor da narrativa numa determinada sociedade. A repetição das narrações não é 

inócua, é uma forma de legitimá-la. Por último, as narrações escolhidas para a 

pesquisa constituem casos, são singulares, mas a narrativa específica responderá 

sempre às características particulares da cultura na qual se produz. O singular espelha 

o coletivo. (MARONNA; VILELA, 2007, p. 28-29) 

 

A respeito da relação mídia e sociedade, Maronna e Vilela (2007) atentam para a 

importância das representações e a circulação de discursos portadores de percepções e, muitas 

vezes, preconceitos. Como nesta dissertação tratamos o livro como mídia coletiva, tais pontos 

nos são bastante caros. Elas afirmam: 

 

Expõem, reafirmam e legitimam as percepções dominantes, mas são também espaços 

de conflito e de mudança. Campos de luta pelo sentido. É possível introduzir novos 

discursos nos meios, usá-los como instrumento de transformação, pondo em ação sua 

capacidade amplificadora. Em outras palavras, trata-se de potencializar a circularidade 

da relação mídia-sociedade. Com o termo circularidade, quer-se dizer que a mídia não 

inventa um determinado imaginário [...], seus insumos são oriundos do mesmo 

entorno sociocultural ao qual eles entregam os modelos, estereótipos, mitos, com a 

força dada pela sua capacidade amplificadora. [...] Os meios detêm a responsabilidade 

de pôr em circulação uma grande quantidade de representações. (MARONNA; 

VILELA, 2007, p. 26-27) 

 

O poder de potencializar discursos e a construção de representações evidenciam a 

responsabilidade acerca da construção de produtos editoriais, sobretudo, didáticos. A 

circularidade, como bem destacada, pode amplificar padrões, estereótipos e até mesmo 

preconceitos – e esta investigação trata justamente de tais pontos. 

Iniciamos, então, o 3º passo metodológico. Ainda na pesquisa exploratória, a fim de 

mapearmos o contexto dos 12 anos (2003-2015) após a lei 10.639/2003 ser sancionada, serão 

aplicadas entrevistas com perguntas fechadas aos professores e dirigentes/coordenadores das 

Secretarias de Educação de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Portanto, a mesma entrevista 

será aplicada em duas camadas: a primeira tem como público professores/coordenadores dos 

núcleos regionais de ensino dos dois estados; a segunda destina-se aos professores das escolas 

jurisdicionadas de um núcleo de ensino de cada estado – escolhemos a Diretoria de Ensino de 

Mogi das Cruzes/SP e a 8ª Coordenadoria Regional de Educação, em Santa Maria/RS. Sobre 

a entrevista fechada, Jorge Duarte (2006, p. 67) afirma: 

 

É realizada a partir de questionários estruturados, com perguntas iguais para todos os 

entrevistados, de modo que seja possível estabelecer uniformidade e comparação entre 

respostas. Exigem distanciamento do entrevistador, que cumpre a função de obter 

respostas para as questões propostas, sem discussão sobre elas. (DUARTE, 2006, p. 

67) 
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As entrevistas foram aplicadas após aproximação presencial da pesquisadora com as 

respectivas Secretarias Estaduais de Educação. Com os resultados obtidos neste duplo 

movimento de aplicação de entrevistas, foram verificadas as respostas dos docentes, bem 

como sua abertura com relação ao material sobre a lei 10.639/2003 e a formação feita para dar 

respaldo acerca das diretrizes da lei citada.  

O intuito aqui é entender se, em meio à adequação das diretrizes da lei 10.639/2003 e à 

provável adoção de produções editoriais didáticas voltadas à afro-brasilidade, é possível haver 

a formação de uma contracultura dentro do próprio ambiente escolar. Esta seria a 

consequência e a evidência de rupturas (ou, ao menos, a flexibilização) de antigas posturas, 

caminhando para a produção editorial e para uma comunicação mais cidadã. Por contracultura 

entende-se, segundo Hall (2010, p. 145), que ela “Toma uma forma política e ideológica mais 

explícita. Articula sua posição aos valores e instituições dominantes – inclusive quando, como 

frequentemente há ocorrido, isto não toma a forma de uma resposta abertamente política”76. 

 

 

3.4 OS PRODUTOS MIDIÁTICOS NAS CARTILHAS DO MEC SOBRE A LEI 

10.639/2003 

 Para o início deste desenho investigativo – e para melhor entendimento da própria 

hermenêutica diatópica – a antropofagia pode nos auxiliar a entender e justificar o movimento 

a seguir. Como na proposta do manifesto antropofágico de Oswald de Andrade77, a intenção 

neste bloco é a afirmação da cultura exterior, ou seja, aquela vinda de povos não nativos. 

Trata-se, portanto, da deglutição das diversas culturas que compõem o Brasil – no caso aqui 

estudado, a cultura afro-brasileira. Desta forma, investigaremos como se dá tal representação 

na produção editorial didática Relações étnico raciais e de gênero (2007), com especial 

ênfase nos curtas-metragens O xadrez das cores e Vista minha pele. 

 Nos itens a seguir, apresentaremos os módulos “Ética” e “Convivência democrática” 

de Relações étnico raciais e de gênero (2007), bem como a análise e a interpretação dos 

curtas-metragens contidos nos mesmos. Cada cartilha é diferenciada por uma cor especifica. 

Além disso, cada capa traz uma criança (ver ANEXO 2; exceto o menino branco e com 

óculos, que não faz parte de nenhuma das capas, somente da apresentação). Assim, temos os 

                                                           
76 “La contracultura toma una forma política e ideológica más explícita. Articula su oposición a los valores e 

instituciones dominantes – aun cuando, como frecuentemente ha ocurrido, esto no toma la forma de una 

respuesta abiertamente política”. 
77 Movimento cultural do início do Modernismo brasileiro que trazia forte teor político e a proposta de uma 

poesia brasileira de exportação. 
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arranjos: “Ética” é laranja e traz a menina afrodescendente, ao passo que “Convivência 

democrática” é vermelha e traz a menina mestiça. Interpretamos que, além dos personagens 

que compõem a foto, a diversidade é metaforizada também pela escolha das cores nas capas. 

Esta imagem ilustra a apresentação de cada uma das cartilhas, fazendo uma analogia à 

diversidade e à importância da sociedade plural e intercultural. 

No módulo 1 “Ética”, na página 4, há a “Apresentação” do Programa Ética e 

Cidadania – construindo valores na escola e na sociedade78, que embasa as cartilhas de 

Relações étnico raciais e de gênero (2007). Como sua ocorrência é somente neste módulo, 

introduzimos esta apresentação antes de descrevermos e interpretarmos os conteúdos das 

cartilhas selecionadas. Em seguida, há a descrição das sugestões e das explicações que o MEC 

oferece para a apropriação dos professores quanto ao programa e às cartilhas temáticas. 

O programa referenciado destaca a importância de ser cidadão e “Aprender com 

respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não-violência” (2007, p. 4), além do uso do 

diálogo. A escola é apontada como o local no qual estas atitudes podem ser apreendidas e 

desenvolvidas pelos alunos. Para tal, dois fatores são destacados: 

 

Que os princípios se expressem em situações reais, nas quais os estudantes possam ter 

experiências e conviver com a prática; que haja um desenvolvimento da sua 

capacidade de autonomia mora, isto é, da capacidade de analisar e eleger valores para 

si, consciente e livremente (MEC, 2007, p. 4) 

 

O programa acredita que tais ideias devem ser incorporadas ao cotidiano escolar, de 

modo a promover sujeitos ativos na aprendizagem. Para criar tais condições, o Programa 

propõe a criação de Fóruns Escolares de Ética e Cidadania, nos municípios e nos Estados. O 

intuito é instrumentalizar docentes e sua coordenação por intermédio de recursos didáticos e 

materiais pedagógicos adequados. 

Os Fóruns fazem a intermediação para promover as ações educativas e auxiliar na 

“Formação ética e moral” (2007, p. 5) da comunidade escolar. Para tal, o programa conta com 

                                                           
78 “O ponto de partida desse programa é a própria escola, afinal, é ela o microcosmo, o retrato e a recorrência da 

sociedade. Ou seja: cada escola contém em si parcelas ou segmentos da sociedade na qual está inserida; cada 

escola reproduz a sociedade que a criou; cada escola é resultado da sociedade que ela própria ajudou a constituir. 

Cabe ao Ministério da Educação articular ações e intervenções que alterem esse ciclo, que por vezes é perverso, 

excludente, e o conduzam para uma transformação fundada na democracia de toda ordem, no reinado da justiça 

social e das liberdades públicas e individuais. Hoje, há a convicção de que a sociedade só vai mudar se a escola 

mudar primeiro, de que a recíproca também é verdadeira. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13607:programa-etica-e-

cidadania&catid=195:seb-educacao-basica >. Acesso em: 20 nov. 2014. 
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quatro eixos/módulos, que mantêm inter-relação: “Ética”, “Convivência democrática”, 

“Direitos Humanos” e “Inclusão social”. Vale lembrar que, para esta dissertação, 

trabalharemos apenas com os curtas-metragens que compõem os módulos I “Ética” e II 

“Convivência democrática”. Abaixo seguem os objetivos de cada dos módulos que compõem 

toda a série Relações étnico-raciais e de gênero (2007): 

 

Módulo1 “Ética”: Levar ao cotidiano das escolas reflexões sobre a ética, os valores e 

seus fundamentos. Trata-se de gerar ações, reflexões e discussões sobre seus 

significados e sua importância para o desenvolvimento dos seres humanos e suas 

relações com o mundo. 

Módulo 2 “Convivência democrática”: A construção de relações interpessoais mais 

democráticas dentro da escola tem o objetivo explícito de introduzir o trabalho com 

assembleias escolares e de resolução de conflitos. Possibilita também outras ações que 

levem ao convívio democrático, como a formação de grêmios e aproximações da 

escola com a comunidade.  

Módulo 3 “Direitos Humanos”: O trabalho sobre a temática dos direitos humanos 

tem vários objetivos interligados, dos quais o primeiro é a construção de valores 

socialmente desejáveis. Daí a proposta de conhecer e desenvolver experiências 

educativas que tenham como foco a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Um segundo objetivo é o 

desenvolvimento de projetos voltados para a comunidade em que a escola está 

inserida, que abordem o respeito aos direitos humanos e aos direitos de crianças e 

adolescentes. 

Módulo 4 “Inclusão social”: A construção de escolas inclusivas, abertas às diferenças 

e à igualdade de oportunidades para todas as pessoas, é o quarto eixo das 

preocupações. As diversas formas de deficiência e as exclusões geradas pelas 

diferenças sociais, econômicas, psíquicas, físicas, culturais, religiosas, raciais e 

ideológicas serão foco de abordagem neste programa. (MEC, 2007, p. 5-6) 

 

A estrutura deste projeto79 é voltada à formação docente, pois compreende que é pela 

mediação do professor que as informações e as ações são objetivadas, visando o protagonismo 

dos discentes na construção da ética e da cidadania.  

 Como a proposta desta dissertação é voltada à produção editorial didática, com 

enfoque na Comunicação Midiática, apresentaremos a seguir as análises dos curtas-metragens 

que compõem o corpus deste trabalho.   

 

 

3.4.1 ANÁLISE NARRATOLÓGICA DO PRODUTO EDITORIAL DIDÁTICO O 

XADREZ DAS CORES 

                                                           
79 A participação no programa ocorre de maneira voluntária dos Sistemas de Ensino Estaduais ou Municipais de 

Educação ou por iniciativa da própria escola. 
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Este primeiro módulo, “Ética”80 remete à temática da ética trabalhada a partir do 

ambiente escolar, de modo a agregar diferentes culturas e indivíduos, enfatizando o respeito e 

o direito de vivermos as diferenças em um mesmo espaço. Este módulo foi lançado em 2007 e 

é composto por 53 páginas, divididas em quatro capítulos: 1. Introdução; 2. Educação e 

diversidade étnico-cultural; 3. O xadrez das cores; 4. A personagem feminina negra na 

literatura infantil e juvenil.  

Considerando a multivocalidade presente na cartilha e a área de concentração na qual 

essa dissertação está inserida, nos ateremos somente ao curta-metragem do capítulo 3, O 

xadrez das cores, para fins de análise. Assim, tanto a análise e quanto a interpretação serão 

feitas a partir compreensão de uma Comunicação midiática e educativa (Educomunicação). 

  Apesar da importância da totalidade da publicação, conforme já mencionado, 

selecionamos o curta-metragem O xadrez das cores81, de Marcos Schiavon (2004, 22min.), 

como produto midiático e editorial didático para a análise narratológica. O foco desta análise 

está na construção da identidade dos personagens (nomeações, adjetivações e ações 

atribuídas), nas relações de poder e de conflitos estabelecidas, no direito à voz concedido à 

personagem negra e na metanarrativa. 

 

 HISTÓRIA82 

Este curta-metragem é proposto para se trabalhar83 a questão das diferenças, sobretudo 

o racismo e a tensão entre classes sociais. Nele evidencia-se uma relação hostil e abusiva, com 

resquícios colonialistas entre uma patroa branca e uma empregada negra. A relação se 

constrói em torno do jogo de xadrez que funciona como metáfora das relações sociais, 

baseadas no poder e na mobilidade social, considerando sua força produtiva e os atores 

sociais. 

                                                           
80 A imagem da capa no ANEXO 2. 
81Segundo a cartilha, o filme pode ser encontrado nos seguintes endereços: (a) 

<http://www.portacurtas.com.br/Fiilme.asp?Cod=2932>;  (b) www.mec.gov.br/seb.  
82 Roteiro disponível em: < http://portacurtas.org.br/filme/?name=o_xadrez_das_cores > e  no ANEXO 7 desta 

dissertação. Acesso em: 20 jul. 2015. O formato utilizado para esta dissertação baseia-se no roteiro do site Portal 

Curtas, contudo, o conteúdo, que utiliza as falas literais, foi transcrito pela pesquisadora. 
83Para uso didático do filme, a cartilha sugere vários momentos, começando pelo desenvolvimento de uma 

atividade de sensibilização, onde a turma, organizada em equipes, deve elaborar uma maquete que represente os 

“Espaços de descriminação dos afrodescendentes na cidade ou na comunidade” (p. 39). Na sequência, os grupos 

apresentam seus trabalhos e o docente faz questionamentos, de modo a encaminhar a discussão sobre 

desigualdades e pessoas que sofrem discriminação e possíveis formas de superação. Após a exibição do filme, o 

docente deve propor nova discussão acerca da descriminalização de afrodescendentes, contextualizando com os 

relatos e os problemas dos próprios alunos. Para finalização do projeto a cartilha sugere uma produção cultural 

como vídeo, dissertação, poesia ou rap.  
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A primeira imagem do filme84 mostra a metáfora de que o tabuleiro, com peças 

brancas e peças pretas, representa a sociedade de classes e o lugar dos personagens.  Para 

tanto, faz uso de cenas e diálogos fortes para evidenciar a discriminação e o preconceito 

presentes na sociedade brasileira.  

As personagens principais são Dona Estela, uma viúva idosa, branca e extremamente 

racista; e Cida85, cuidadora, doméstica e negra. A relação entre ambas se inicia de maneira 

tensa com a patroa (Dona Estela) tripudiando a empregada (Cida) por ser negra. Por uma 

estratégia de sobrevivência e necessidade de trabalho, Cida suporta as ofensas em silêncio até 

o momento em que se vinga por intermédio de uma partida de xadrez.  

 

A CONSTRUÇÃO E A REPRESENTAÇÃO DE IDENTIDADES 

 Atuam no curta-metragem os seguintes personagens: Dona Estela, Cida, o sobrinho de 

Dona Estela, a segunda empregada e as crianças. Cida é a protagonista negra – as demais 

personagens estão atreladas a ela e são dependentes de sua atuação. Neste tópico iremos 

resgatar as nomeações, as adjetivações e as ações atribuídas a Cida. 

 

A) Nomeações e adjetivações 

Nos diálogos desencadeados ao longo do curta fica evidente o estigma no qual Cida 

sofre. Seu nome nunca é pronunciado pela empregadora, que, por sua vez, sempre é nominada 

como “Dona Estela”. Ao invés do nome, a personagem negra é chamada por adjetivações 

relacionadas ao tom de sua pele e sua afro-descendência: “Preta”, “Crioula”, “Negra”. Além 

disso, ela é chamada por nomes usados no diminutivo, como “Neguinha” e “Negrinha” – o 

que reforça um lugar de diferença inferiorizada.  

Tal olhar e tratamento discriminatórios são reforçados por outras caracterizações que 

desqualificam e deslegitimam social e culturalmente a personagem: “Vítima”, “Interesseira”, 

“Louca”, “Miserável”. Esta retórica de Dona Estela remete à uma relação pautada na 

desconfiança, na humilhação e no pré-julgamento. A idosa acredita que pode ser roubada, 

agredida e que pode sofrer algum dano moral ou material, pelo fato de sua cuidadora ser 

negra. O cargo que Cida ocupa, “Empregada”, também é usado como nominação para 

reforçar o lugar social de quem manda e de quem é serviçal – e deve obedecer.  

                                                           
84 No ANEXO 8, encontra-se o frame da primeira cena. 
85 Embora na atividade da cartilha esteja escrito o nome da personagem, no filme, em nenhum momento ele é 

revelado, o que contribui ainda mais para a construção marginalizada da personagem em questão. 
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A seguir as nomeações e as adjetivações em formato de tabela para melhor 

visualização. 

 

TABELA 8. NOMEAÇÕES E ADJETIVAÇÕES DIRIGIDAS À PERSONAGEM CIDA 

 

Nominações Adjetivações 

“preta” 

“crioula” 

“negra” 

“neguinha” 

“negrinha” 

“empregada” 

“vítima” 

“interesseira” 

“louca” 

“miserável” 

“burra” 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir do filme O xadrez das cores (2004), de Marco Schiavon. 

 

 Constata-se, assim, que as nomeações e as adjetivações atribuídas pela empregadora à 

empregada trazem, em sua maioria, um tom racista e pejorativo, despindo Cida de dignidade, 

sanidade e inteligência.  

Esse cenário remete a Hall (2003), que nos atenta ao local de fala de quem pronuncia o 

discurso. No curta em análise, a polifonia que compõe o roteiro vem, principalmente, de dois 

pontos: as palavras ditas por Dona Estela e as ditas por Cida, acerca dela mesma. As 

nomeações e as adjetivações de Dona Estela são carregadas de sentidos preconceituosos e que 

inferiorizam Cida, enquanto pessoa humana e cidadã, devido à sua etnia e à sua posição 

social. A cuidadora, por sua vez, negocia com tais palavras quando se refere a si mesma. Por 

exemplo, na situação de enfrentamento, quando a idosa debocha do fato de a empregada 

doméstica orar por uma santa negra, para rebater as imprecisões racistas, Cida fala: “Quem 

sabe Jesus Cristo não era assim: preto, que nem eu”. Cida, justamente, faz uso daquilo que 

seria uma ofensa a ela para desconstruir e talvez provocar Dona Estela, equiparando a cor de 

sua pele e a sua condição social a de Jesus Cristo. Trata-se da inversão (HALL, 2003), onde 

se coloca abaixo o que estava acima, e tal conceito é básico para o entendimento da formação 

das identidades, que são construções sociais mutáveis. 

É possível perceber que a tensão entre o eu e o outro decorrente das diferenças de cor 

e de classe social marcam fortemente todo roteiro. Retomando aqui Martin Buber, temos que 

a personagem Dona Estela sabe que há o outro, porém não o reconhece como par, nem 

mesmo tolera a sua condição humana. Deste modo, constrange, humilha e nega o direito de 
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Cida exercer sua cidadania no trabalho, desrespeitando as suas diferenças e sua dignidade 

humana.  

Este estranhamento diante da alteridade fica mais evidenciado quando, logo no início, 

a patroa diz “Essa negrinha, não”, negando-se, a princípio, a ficar aos cuidados de uma 

profissional negra. As relações, neste caso, são calcadas em resquícios colonialistas e 

escravistas, assim como em estereótipos que marginalizam a condição do negro na sociedade 

atual. A própria nomeação dos personagens exemplifica: a personagem Cida é chamada 

sempre por nomes pejorativos e que se referem ao seu fenótipo; enquanto isso, a única 

personagem que carrega um nome é Dona Estela. Aliás, além do nome social, as referências à 

idosa usam sempre o pronome de tratamento “Dona”. Esta seria uma representação de como 

está disposta a hierarquia social no mundo contemporâneo, intercultural e globalizado, e a 

dificuldade de conviver e de negociar com a alteridade, como explica Garcia-Canclini (2005, 

p. 17) afirmando que “De um mundo multicultural – justaposição de etnias ou grupos em uma 

cidade ou nação – passamos a outro, intercultural e globalizado”. Segundo o autor, a 

multiculturalidade admite a diversidade de culturas, destacando suas diferenças, ao passo que 

a interculturalidade remete à confrontação e ao entrelaçamento, com relações e trocas. 

“Multiculturalidade supõe aceitação do heterogêneo; interculturalidade implica que os 

diferentes são o que são, em relações de negociação, conflito e empréstimos recíprocos” 

(GARCIA-CANCLINI, 2005, p. 17). 

 

B) Ações atribuídas a Cida 

As ações atribuídas à personagem negra seguem a mesma lógica pejorativa das 

nomeações e das adjetivações. A empregadora se aproveita de seu lugar hegemônico para 

humilhar a cuidadora e até relacionar sua negritude a ações criminosas, como veremos na 

tabela a seguir. 
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TABELA 9. AÇÕES ATRIBUÍDAS À PERSONAGEM CIDA 

“Ela vai tentar me bater, me roubar...”. 

 

“Ô, negrinha, [...] eu não quero ver você me roubando nada”. 

 

“Não quero ver você levando nada para casa, não, hein...?!”. 

 

“Neguinha, vê se não queima a minha comida, viu?!”. 

 

“Negrinha, vê se não quebra isso aí, hein?!”. 

 

“Quem manda aqui sou eu. Me dá mais um comprimido, anda que eu estou mandando, 

você é paga para me obedecer”. 

 

“Vê se você reza para uma santa branca. De preta já basta você”. 

 

“Cansei deste suco. Faz outro. Se vira!”. 

 

“Você não está querendo me envenenar para depois me roubar, está?”. 

 

“O que você vai querer em troca, sua negrinha interesseira?”. 

 

“Pretos como você só servem para jogar futebol”. 

 
Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora a partir do filme O xadrez das cores (2004), de Marco Schiavon. 

 

Observa-se que as ações atribuídas a Cida, em um primeiro instante, revelam a 

passividade da cuidadora em relação à voracidade com que a patroa a humilha. Tal 

passividade se dá tanto aos verbos imperativos e às insinuações quanto à postura silenciosa de 

Cida. Enquanto Cida se refere à idosa como “Dona Estela”, e esta lhe devolve com 

“negrinha”, “crioula”, “preta”, “interesseira”, o mesmo acontece com relação às ações 

atribuídas. A idosa manda na cuidadora de forma abusiva como se fosse um objeto de posse. 

Extrapola as relações trabalhistas humilhando sua etnia e sua posição social e fazendo 

analogias pejorativas.  

Observa-se o estigma (GOFFMAN, 1963) sob a personagem Cida quando a patroa 

atribui à empregada ações como “roubar”, “levar comida para casa”, “bater”, “envenenar”. 

Ela faz juízo de valor preconceituoso, baseada em posições sociais e econômicas, além da 

historicidade étnica de Cida – fato que a idosa julga lhe dar a liberdade para tais condenações. 

O estigma baseado, sobretudo, no racismo e no preconceito de classes, revela julgamentos 

estereotipados e equivocados acerca da personagem Cida, como se o fato dela ser negra, 

pobre e empregada doméstica/cuidadora a incluísse automaticamente em estatísticas de 
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violência urbana, conforme vimos no capítulo 1 dessa dissertação – A cultura afro-brasileira: 

o ubuntu, a circularidade e a africanidade.  

Sem pudores, a viúva faz insinuações sobre Cida, como se, por ser pobre e negra, a 

doméstica, de forma determinística, fosse roubar a casa ou agir com desleixo e má fé. Diante 

disso, Cida utiliza-se da estratégia do silêncio como forma de negociação e de continuidade da 

convivência. Usa-se a palavra estratégica justamente porque Cida conviveu com o fato de ser 

a peça não-hegemônica do jogo social, por ser negra, doméstica e pobre. Para romper a 

barreira do estereótipo e, consequentemente, do estigma, a cuidadora verbalizará, mais 

adiante, a reinvindicação pela sua dignidade humana e cidadã. 

Acerca do estigma como informação social, Goffman (1963) nos atenta às 

representações simbólicas do estigma – que por sua vez é passível de quebra. Um reforço a tal 

simbologia é o discurso colonialista baseado ainda em estereótipos (BHABHA, 2010). O 

discurso de Dona Estela resgata tais estereótipo estigmatizados em seu discurso, evidenciando 

rigidez e a repetição demoníaca (BHABHA, 2010, p. 117) com o intuito de marcar e encaixar 

Cida nestes preconceitos. Este recurso retórico destaca a função da ambivalência “Como uma 

das estratégias discursivas e psíquicas mais significativas do poder discriminatório – seja 

racista ou sexista, periférico ou metropolitano – está ainda por ser mapeada” (BHABHA, 

2010, p. 118). Dessa maneira, as palavras da idosa, calcadas no racismo e no preconceito de 

classe, revelam sua expectativa pela subserviência do negro para satisfazê-la. Duas cenas 

revelam o poder da ambivalência discursiva: o momento em que Dona Estela pede outro suco 

à cuidadora e manda esta “Se virar!”; e quando Cida envia o saco com acerolas, apesar de não 

mais trabalhar para a idosa. 

Retomando Bhabha (2010, p. 141), mais uma vez, o negro, dentro do discurso 

colonialista, é colocado como selvagem, cabendo a ele o lugar de obediência e de servidão. O 

ato da empregadora ordenar obediência cega, como na fala “Você é paga para me obedecer”, 

e o lembrete profissional e ético de Cida de que a relação entre ambas é trabalhista 

(constatação evidente na fala “Não, eu sou paga para cuidar da senhora”), nos remete também 

às fragilidades destacadas por Grimson (2010) entre cultura e identidade. Habituada a 

reverberar uma cultura de privilégios ao invés de direitos, onde brancos mandam em negros, 

como uma relação hierárquica social entre superiores e inferiores, opressores e oprimidos, a 

idosa ignora qualquer tipo de respeito humano com relação à cuidadora pela sua origem 

étnica. Grimson (2010) afirma que a cultura está ligada às nossas práticas e aos nossos 

hábitos, enquanto que a identidade se refere ao sentimento de pertencimento a um coletivo. 
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Sendo assim, a negociação de Cida, relembrando a relação trabalhista, implica dizer que ela 

está inserida na sociedade, assim como sua empregadora. Esta negociação remonta ainda o 

constrangimento desta em reconhecer novas práticas e hábitos – como a equidade político-

social para indivíduos negros.  

 

RELAÇÕES DE PODER E DE CONFLITO: NEGOCIAÇÕES 

A tensão e o conflito estão presentes no decorrer de toda a película, como pode ser 

visto nas nomeações e nas ações atribuídas pela empregadora, criando situações 

constrangedoras, humilhantes e desumanas à empregada negra. O motivo é sempre o mesmo: 

o preconceito de Dona Estela com a etnia e a posição social de Cida. A idosa aproveita sua 

posição hegemônica, baseada nas relações patriarcais e coloniais, para desqualificar a 

trabalhadora – mesmo em um momento de cuidado com a saúde como ocorre na cena abaixo, 

quando a empregada lembra a patroa acerca da hora de tomar o remédio:  

 

Está na hora do comprimido da senhora, Dona Estela/ 

Ah, hoje eu estou com muita dor, me dá mais de um comprimido/ 

Mas o sobrinho da senhora mandou eu dar um comprimido só por dia/ 

Não interessa o que o meu sobrinho falou/Quem manda aqui sou eu. Me dá mais um 

comprimido, anda!/ 

Não vou dar, não!/ 

Ficou louca? Me dá mais um comprimido, anda que eu estou mandando, você é paga 

para me obedecer/ 

Não, eu sou paga para cuidar da senhora. 

 

 A cena evidencia arrogância e irresponsabilidade por parte da idosa, possivelmente 

para comprometer a empregada, uma vez que não desejava se relacionar com a mesma, por 

ser negra. Nota-se a relação deturpada de Dona Estela com sua subordinada, ao passo que 

Cida revela uma relação trabalhista baseada na ética e na responsabilidade. Enquanto a idosa 

afirma estar mandando e que Cida é paga para lhe obedecer, a cuidadora lembra que a relação 

não é escravocrata, mas baseada na troca de serviços por remuneração. A reação de Cida pode 

evidenciar seu discernimento quanto ao risco de Dona Estela ter uma overdose e também ao 

cumprimento do contrato verbal trabalhista firmado com o sobrinho da idosa. 

 Essa diferença de tratamento e de reconhecimento das relações trabalhistas nos 

retoma, mais uma vez, ao resquício colonialista presente na trama – e na alusão da 

trabalhadora com o africano submetido à condição escrava durante a colonização. Quebramos 

aqui também o mito do homem cordial (HOLLANDA, 1997), uma confusão aos olhos 

estrangeiros de que o brasileiro é servil, dócil e assujeitado. O silencimento estratégico de 
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Cida no início da trama também faz parte da quebra deste mito, já que o silêncio fora usado 

como estratégia de sobrevivência diante do contexto na qual estava inserida e sua necessidade 

de emprego. 

Ignorar a natureza humana de Cida, devido à cor de sua pele e à sua condição social, 

marca a fala da empregadora durante toda a película. A cuidadora, contudo, se defende como 

pode, mesmo nas situações de deboche, como na cena a seguir: 

 

Hahahahahaha [risada], ai, ai, uma negra miserável rezando para uma santa negra. É 

por isso que não dá nada certo. Vê se você reza para uma santa branca. Hahahaha 

[risada], de preta já basta você/ 

Santa é santa, Dona Estela: não tem cor. Foi por isso que Nossa Senhora [Aparecida] 

apareceu com a cor negra para as pessoas, para mostrar que a cor não faz diferença. 

Quem sabe Jesus Cristo não era assim: preto, que nem eu/ 

Você está louca, negrinha? Jesus Cristo era loirinho, de olho claro – que nem eu! 

  

A fala negociada de Cida, nesta situação, evidencia, mais uma vez, o discurso 

colonialista comprado sem críticas por Dona Estela – afinal, ele revela o poder de sua posição 

hegemônica, como branca e de classe alta. Ao retomar que as santidades não têm cor e que a 

imagem de Nossa Senhora Aparecida é negra para mostrar que “A cor não faz diferença”, a 

idosa se ofende. A hipótese levantada pela cuidadora, de que o maior personagem do 

cristianismo pode ser negro e não europeizado, como o representaram na Arte no decorrer dos 

séculos, indica quebra de tal hegemonia. Embora tenha sua história atrelada aos pobres e 

marginalizados, Dona Estela não permite que o imaginário acerca de Jesus Cristo seja outro se 

não “Loirinho, de olho claro”, como ela. 

O tom debochado e as risadas exacerbadas de Dona Estela, ao se deparar com o 

momento de prece da cuidadora, tensionam a fala negociada de Cida. A tensão se acentua 

quando Cida se atreve a supor que Cristo pode ser negro como ela e que as imagens sacras 

representam também a pluralidade étnico-raciais. A partir dessa tensão e do processo 

dinâmico, que envolve a (re)construção de identidades culturais, podemos problematizar, 

devolvendo a hipótese de que a empregada negocia com a empregadora: se, para o 

cristianismo, Jesus Cristo representa os mais vulneráveis socialmente, sejam eles de qualquer 

etnia, por que sua imagem deve ser estática, sempre loira e com olhos claros? 

O deboche de Dona Estela, com relação à oração para Nossa Senhora Aparecida, e a 

defesa arrogante de que Jesus Cristo era “Loirinho, de olhos claros” evidenciam a ignorância 

geográfica acerca das cidades sagradas cristãs e o reforço de distorções históricas sobre os 

documentos que baseiam, principalmente, a religião católica. Ao dizer a Cida que “O mundo 
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não vai para frente”, afinal era uma mulher negra rezando para uma santa negra, a 

personagem Dona Estela reforça o discurso colonialista e de falso progresso com a chegada 

colona, bem como a inferioridade e a incapacidade de transformação e emancipação de Cida.  

Assim, é possível afirmar, retomando Silva (2014), que as relações e as composições 

identitárias são duras e socialmente determinadas para Dona Estela. Esta personagem, aliás, 

acaba tendo mais falas do que os outros, pois eles são colocados em uma posição subalterna, 

inferiorizada e passiva em relação a ela.   

Essa posição inferiorizada é reforçada, na cena a seguir, pelo desconhecimento de 

Cida em relação ao jogo de xadrez. Dona Estela aproveita seu saber para reforçar o discurso e 

o deboche em relação à etnia da empregada, já que ela considera este jogo de tabuleiro como 

algo elitizado e intelectualizado – faz a preconceituosa analogia que relaciona negros ao crime 

e usando a etnia como grau de superioridade. Para a patroa, as identidades e os papéis sociais 

são determinações culturais, sociais e étnicas – jamais construções sociais negociadas: 

 

Dona Estela, que jogo é esse, que eu nunca vi?/ 

É xadrez, né, jogo de branco. Por isso que você não conhece, né, porque preto só 

conhece xadrez na delegacia. Hehehehehe [risada]/  

Cansei deste suco. Faz outro. Se vira!/ 

Não tem outro suco, Dona Estela, só tem laranja na dispensa e seu sobrinho não 

deixou dinheiro para mais nada. 

 

Na segunda parte desta cena, evidencia-se o sentimento de superioridade de Dona 

Estela, pois, mesmo não havendo outro suco disponível em sua residência, ela o exige com 

arrogância. Afinal, a idosa tem uma empregada doméstica para satisfazê-la. A negociação 

racional de Cida se dá na tentativa de desconstruir a relação colonial, explicando que a 

realidade não dá conta desses desejos. Evidencia também que o imaginário social de Dona 

Estela é mais forte do que seu status real. Ou seja, acostumada a ter seus desejos saciados, a 

idosa trata a empregada como se fosse sua propriedade.  

Retoma-se aqui as relações entre a Casa Grande e a senzala. Além da exigência, a 

idosa bate na bandeja com sua bengala, derrubando o suco. Eagleton (2011), nos atenta que, 

para entender as relações entre diferentes classes na sociedade, é preciso compreender a 

posição dessas classes com relação ao modo de produção – no exemplo aqui citado, no trato 

entre a patroa e a empregada doméstica. O entendimento de classe e a desconsideração da 

democracia e da equidade social, além do assujeitamento de Cida, pela necessidade de ter o 

emprego, fazem com que Dona Estela se aproveite da situação, por ser parte da hegemonia 

social, cultural, política e simbólica.  
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Apesar de não ser sua obrigação, Cida leva para patroa outra opção de fruta – a acerola 

colhida em seu próprio quintal. A cena a seguir descreve o momento:  

 

Suco diferente. O que é isso?/  

É acerola, eu planto no quintal lá de casa/ 

Você não está querendo me envenenar para depois me roubar, está?/ Diferente, mas 

gostei. De agora em diante, só quero esse./ 

Para trazer mais vou querer uma coisa em troca/ 

O que você vai querer em troca, sua negrinha interesseira? 

 

Apesar da gentileza da empregada, a patroa não perde a oportunidade de hostilizá-la. 

Porém, Cida aproveita a chance e entra no jogo de interesses, querendo, como contrapartida, 

aprender a jogar xadrez. Nesse momento, há igualdade de condições: Cida tem a fruta que 

pode saciar o desejo da patroa de continuar tomando um suco diferente; já Dona Estela sabe 

jogar xadrez e Cida deseja aprender este jogo. A patroa aceita a condição, afinal, atende seus 

interesses, mas ignora a relação de troca ofendendo Cida ao chama-la de “Negrinha 

interesseira”.  

As ofensas seguem na continuação da cena (ver diálogo abaixo), devido ao momento 

da explicação das peças do jogo de xadrez, quando Dona Estela mostra de maneira 

desmerecida os peões e as peças pretas – uma clara referência à cuidadora, sua posição social 

e sua cor. Já as peças brancas, sobretudo a rainha, são apresentadas com privilégios, já que 

iniciam o jogo. Estas últimas peças são postas como analogia sobre a idosa e seus pares 

sociais.  

 

Presta muita atenção, negrinha, porque eu só vou lhe explicar uma vez, hein?! O 

objetivo deste jogo é tomar o rei do adversário, que é a peça principal. As peças que 

valem menos são essas aqui, os peões. Peão é a mesma coisa que empregada 

doméstica, não vale nada. E tem as peças brancas (mostrando uma rainha branca), que 

nem eu, e as peças pretas (mostrando um peão preto), que nem você. Eu só jogo com 

as peças brancas, que são as que iniciam o jogo. Este jogo é muito inteligente, porque 

os brancos têm que estar sempre na frente dos negros. Hahahahaha [risada]. Xeque-

mate! Pretos como você só servem para jogar futebol. Hahahahaha [risada]. Xeque-

mate! Hahahahahha [...]. 

 

Retomamos aqui a importância da representação e sua linha tênue na construção de 

estereótipos e reforços de discursos de cunho colonialista. A forma atual deste jogo de 

tabuleiro foi desenvolvida no século XV, ainda no Renascimento, e, segundo o exemplo dado 

pela personagem Dona Estela, ele é usado na trama como mote da representação colonial e 
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dominadora que ocorria desde então. Ou seja, o domínio do xadrez é usado como instrumento 

de poder.  

A fala da patroa enquadra de forma determinista representação do indivíduo negro 

como inferior ao branco no aspecto intelectual, cultural e social. Trata-se de uma construção 

social histórica que persiste na atualidade, infelizmente. Ao contrário do que o estereótipo 

construído na retórica de Dona Estela tenta passar, os indivíduos oprimidos têm consciência, 

desejo e projeto de emancipação, como podemos notar nesta narração de Cida: 

 

Dona Estela não queria me ensinar a jogar xadrez, de verdade. Ela só queria ter uma 

vítima preta, para poder mostrar sua superioridade. Ela adorava jogar as peças pretas, 

que ela comia, no lixo. Só para mostrar o seu desprezo pelos negros. Se o peão era que 

nem a empregada doméstica, a rainha devia de ser que nem a patroa da gente. O jogo 

acabou virando uma verdadeira batalha. A Dona Estela tentando destruir todas as 

minhas peças pretas e eu tentando destruir a rainha branca dela.  

 

Este trecho revela uma forte luta étnica e de classe social, mas também a consciência 

do processo discriminatório e opressor por parte de quem, aparentemente, se assujeita como 

estratégia de sobrevivência. Embora calada, a cuidadora revela consciência crítica e política 

com relação às metáforas e aos preconceitos proferidos pela patroa. Com discernimento, Cida 

negocia com sua própria consciência e, mais do que isso, reconhece a relação abusiva na qual 

vive, bem como o preconceito de sua patroa usando-a como o mote individual para humilhar 

o coletivo: os pobres e os negros. Tanto que a cuidadora remete ao termo bélico batalha para 

descrever a sua relação com Dona Estela, bem como faz uso de metáforas da própria patroa 

para mostrar a desvantagem e os privilégios entre brancos e negros. 

Essa comparação bélica (“Uma verdadeira batalha”) remete também ao jogo da vida 

real, a partir do discurso de Dona Estela. Enquanto o xeque-mate indica a exclusão coletiva 

das peças do oponente (o povo negro) e o rei e a rainha revelam poder de mobilidade, o peão 

(a peça com a mobilidade mais simplificada) de Cida tem o intuito de destruir a rainha branca 

da idosa (que representa a hegemonia baseada na perversidade capitalista globalizada). 

Cida compra um jogo de xadrez em um camelô e, com o manual de instruções, passa a 

estudar o esporte em sua casa. Ela sempre inicia com as peças pretas. Assim, tanto a aquisição 

quanto o fato de iniciar com as peças pretas, revelam consciência e resistência política por 

parte da trabalhadora doméstica.  

Retomando Castells (1999, p. 24), é possível notar a presença de duas caraterísticas 

identitárias das personagens principais do curta-metragem. Dona Estela é marcada pela 

identidade legitimadora, pois procura sempre reafirmar e expandir sua hegemonia e seu poder, 
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a fim de dominar a relação com Cida (a personificação de outros atores sociais). A cuidadora, 

por sua vez, evidencia a identidade de resistência, que é aquela criada por indivíduos que 

tentam subverter sua posição estigmatizada e desvalorizada usando a lógica da dominação.  A 

apropriação de Cida com relação ao jogo de xadrez e suas narrações críticas, que culminam 

em sua reivindicação de respeito, exemplificam tal identidade de resistência. 

Para entendermos a disparidade de forças – de um lado o objetivo é destruir todas as 

peças opositoras, enquanto de outro o enfoque é destruir a rainha, entendida como a potência 

de poder hegemônico – lembramos um trecho da letra de Capitão do Mato (2003), de Paulo 

Cesar Pinheiro e Vicente Barreto para nos auxiliar nesta compreensão: 

Eu cheguei vestido de rei... 

 

É o dono do matagal 

É guardião do embornal 

É o chefe da guarnição  

Ele é da casa real 

 

Ele é quem briga com o mal 

Ele é o meu capitão. 

 

A analogia à figura histórica do capitão do mato, que recapturava negros escravizados 

que fugiam de seus senhores, está no gesto de Dona Estela de destruir cada uma das peças 

pretas. O contrário pode ser entendido como a luta de um povo contra não somente o capitão 

do mato e as privações vindas da Casa Grande para a senzala, mas como também a busca pelo 

reconhecimento de direitos socioculturais. 

 A disparidade de forças sede lugar à uma relação mais simétrica no diálogo 

apresentado, quando a cuidadora escuta com sensibilidade e solidariedade, e compreende que 

tem algo em comum com a idosa: a dor da mãe que perde o filho. 

 

Ai... Meu marido morreu e me deixou aqui, sozinha, sem ter um filho para tomar conta 

de mim./  

Por que vocês não tiveram filhos, Dona Estela?/ 

Hunf, ele não quis que eu tivesse filho, para não ter que dividir o amor com ninguém. 

Que desgraçado: não quis que eu tivesse filhos e me abandonou aqui, sozinha!/  

Poxa, Dona Estela, ele não teve culpa de ter morrido antes da senhora./  

Mas teve culpa de ter me feito abortar. De ter me feito tirar um filho de dentro do meu 

útero. Você não sabe o que é perder um filho – que eu nunca cheguei a ter./ 

Pior do que isso, Dona Estela, eu sei o que é perder um filho, que eu cheguei a ter e a 

criar. 

 

Apesar das diferenças entre Dona Estela e Cida, há empatia entre ambas pela perda 

dos filhos – momento da trama em que há trégua nos conflitos. Porém, nota-se no diálogo 
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que, enquanto Cida tenta coletivizar o momento de Dona Estela, esta se queixa como se 

aquele fosse um fardo exclusivo a ela. A fala de Cida, mais uma vez, revela um tom humano e 

conciliatório, se portando como uma espécie de amiga de sua empregadora. A empatia é 

perceptível no choro que compartilham na cena. É o choro da mãe que perdeu o filho para a 

violência – seja ele vítima de um aborto ou da violência urbana. Retomando a fala de Cida do 

início do filme: “Santa é santa” e mãe é mãe – independentemente de condição social e etnia.  

Ressalta-se aqui que a questão dos filhos é crucial para o reconhecimento de equidade 

perante à dor, pelo menos, na interpretação de Cida. E na própria morte dos filhos observam-

se as discrepâncias sociais – que é um dos elementos que nos auxiliam a interpretar a questão 

étnico-racial, sem determinismos. Dona Estela chora a morte do filho que não nasceu, devido 

ao aborto ao qual foi submetida a pedido do marido. Já Cida chora o filho que ela gerou e 

educou, porém, foi morto enquanto brincava na porta de casa, vítima de uma bala perdida. Na 

imagem, o corpo do menino aparece ao lado de uma arma de brinquedo, que pode indicar a 

simulação das ações policias nas periferias, que teriam o intuito de serem pacificadoras, ou a 

guerra entre traficantes ou entre traficantes e policiais. Tal tentativa de construção do real 

remete às relações entre simulacro e poder. O simulacro é o mundo editado por ideologias dos 

sujeitos que fazem parte do processo interativo, por exemplo, do ambiente e da cultura 

midiática. Em tal espaço simbólico e social, as negociações são baseadas na empatia, na 

identificação e na projeção dos sujeitos e das representações. 

O simulacro, remetendo à morte e à dor das duas mães, serve como aproximação de 

ambas, a partir da solidariedade e de um sofrimento comum. É a partir deste momento que 

Cida percebe que a vida não segue uma lógica determinística como a patroa queria lhe fazer 

crer:  

 

Naquela manhã com a Dona Estela, eu descobri que a gente não era tão diferente 

assim. No livro de xadrez, eu tinha lido que, quando um peão chega na última casa do 

tabuleiro, ele pode se transformar em qualquer peça que já tenha saído do jogo – 

inclusive numa rainha. Foi aí que eu percebi que, apesar de eu ter nascido peão, eu não 

precisava ser um peão a vida toda.  

 

Usando a metáfora de que o peão, ao chegar do outro lado do tabuleiro, pode ser 

qualquer peça que já tenha saído do jogo, inclusive o rei, Cida percebe que não precisa se 

assujeitar, nem continuar calada diante das discriminações e das humilhações que sofre. A 

concretização da mudança de postura de Cida, que se inicia quando ela negocia o suco de 

acerola pela aprendizagem do xadrez, continua ao se equiparar a Dona Estela pela dor de 
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perder um filho. Tal mudança atinge seu ápice na cena a seguir, quando a cuidadora consegue 

“virar o jogo”: 

 

Perdeu a rainha, neguinha burra! Hahahahaha [risada]/ 

Peão preto na última casa: ele vira rainha! XEQUE-MATE/ 

O que significa isso?/  

Vou embora./ 

Você está louca, crioula? Você precisa deste dinheiro\ 

Mais do que dinheiro, Dona Estela, eu preciso de dignidade. Tanto no xadrez quanto 

na vida da gente, as peças pretas valem tanto quanto as peças brancas. Toma, para a 

senhora [Cida coloca uma escultura de Nossa Senhora Aparecida sobre a mesa da 

sala]. Quem sabe se a senhora não rezar para ela, ela não lhe ajuda.  

 

Esse diálogo remete a um processo emancipatório que culminou no domínio e na 

vitória no jogo de xadrez, além do aviso de demissão do trabalho, devido ao tratamento 

preconceituoso, indigno e desumano. A postura valente de Cida ao enfrentar Dona Estela, que 

se coloca sempre como oponente no relacionamento de ambas, é a virada do filme: por 

intermédio do jogo de tabuleiro, a cuidadora mostra que o peão preto, descartado outrora, 

pode se tornar a rainha preta, assim, mudando o contexto do jogo. A virada de Cida nos 

remete a Hall (2010, p. 72), no que diz respeito à luta dos subordinados por intermédio da 

resistência e da negociação, a fim de “Derrotar o reinado dominante”. A peça preta não inicia 

a partida, mas, apesar das desvantagens, ela deve lutar para, principalmente, sobreviver e 

alcançar novos postos – uma metáfora da sociedade brasileira e da população negra, que, 

conforme vimos no capítulo 1 A cultura afro-brasileira: o ubuntu, a circularidade e a 

africanidade desta dissertação, encontra-se marginalizada, em sua maioria. 

É nesse processo emancipatório que se percebe a maleabilidade das noções de 

identidade. A percepção da personagem negra muda drasticamente ao conscientizar-se de que, 

ao contrário do que a patroa afirmava, o peão preto pode se tornar uma rainha preta – 

remetendo às questões hierárquicas e sociais de uma monarquia. Neste momento, o enredo dá 

sua guinada e Cida passa a exercer a função de atriz social (TOURAINE, 2009). A 

personagem vai além da bagagem histórica e das violências vividas pelo povo negro, 

firmando-se para reivindicar sua dignidade, sobretudo, sua cidadania. 

Em sua casa, Cida, cansada de ver as crianças se entreterem com armas de brinquedo, 

leva o tabuleiro de xadrez que comprou, aguçando a curiosidade das crianças, que logo se 

apropriam do jogo. Tal gesto, por sua vez, remete à quebra de representações das crianças 

periféricas, bem como ao poder dos simulacros antes reproduzidos. 
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O desfecho do enredo e o fim dos conflitos se dá na cena seguinte, onde inicia-se a 

“redenção” de Dona Estela e a guinada do jogo para Cida, que impõe condições para reatar as 

relações humanas e trabalhistas. “Ela disse que não volta a trabalhar aqui, enquanto a senhora 

não se arrepender do que fez”, informa o sobrinho à idosa. Cida envia acerolas como 

estratégia de reaproximação e negociação. No dia seguinte, a cuidadora retorna à casa de 

Dona Estela e percebe que a imagem sacra está na mesinha ao lado da foto do falecido marido 

da patroa. Cida se senta para jogarem xadrez mais uma vez e, surpreendentemente, ela gira o 

tabuleiro: quem começa o jogo é Cida, pois detém as peças brancas. Após a empregada 

movimentar a peça, Dona Estela apoia sua mão sob a da cuidadora – num primeiro gesto 

afetuoso. Após jogarem xadrez, da maneira como a cuidadora impôs (Cida com as peças 

brancas e Dona Estela com as pretas), elas reataram as relações, vivenciando uma experiência 

não mais multicultural, mas, sim, intercultural. 

Com relação ainda ao processo emancipatório de transição entre o silenciamento 

estratégico e o exercício do direito à voz ativa de Cida pelo reconhecimento e pelo respeito, 

podemos identificar os níveis de consciência trabalhados por Dênis de Moraes (2010). Vale 

relembrar que a personagem começa o curta-metragem cabisbaixa e com olhar triste, ouvindo 

calada as ofensas da idosa, já que precisa do emprego como cuidadora (estratégia de 

sobrevivência). No decorrer da trama, Cida passa a enfrentar a empregadora, por intermédio 

de sua apropriação e saber com relação ao xadrez e de sua reflexão social, a ponto de gerar 

mudanças até mesmo em seu próprio bairro.   

Assim, chamamos os momentos de silenciamentos estratégicos de Cida de nível 

profissional de consciência, pois ela reconhece o seu lugar de luta e, como fica evidente no 

curta-metragem, o lado mais frágil da história é Dona Estela, devido à sua arrogância social e 

ao racismo que profere. No “Verdadeiro campo de batalha”, como a própria personagem 

negra descreve, Cida usa seu trabalho e sua ética profissional como aliados e armas. 

O nível solidário de consciência se dá quando Cida passa a fazer negociações com 

Dona Estela, sobretudo, com relação ao jogo de xadrez. O desprezo da idosa com o povo 

negro simbolizado na maneira como ela trata a cuidadora faz com que Cida passe a ser cada 

vez mais crítica diante das violências que recebe – tanto que, na narração, ela afirma que 

Dona Estela “Só queria ter uma vítima preta, para poder mostrar sua superioridade. Ela 

adorava jogar as peças pretas, que ela comia, no lixo. Só para mostrar o seu desprezo pelos 

negros”. Assim, pensando em sua posição, no estigma e na marginalização que o povo negro 

e pobre sofre, Cida passa a reivindicar dignidade na relação. Diante de tal gesto, Cida 
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representa a busca pelos direitos de seus iguais e não somente os seus – tanto que ela se 

enxerga como a vítima preta, pois o alvo das ofensas ia além da figura da doméstica. 

O nível transcendental da consciência pode ser notado em dois momentos: quando 

Cida leva o xadrez às crianças; e quando ela exige a reparação da ex-patroa e inverte o 

tabuleiro de xadrez, iniciando o jogo. O nível transcendental trata da consciência de classe, de 

modo a envolver e contaminar os indivíduos ao redor, podendo até criar uma contracultura. 

Apesar de não conter falas, as cenas do primeiro contato das crianças com o jogo de xadrez e 

sua apropriação de forma improvisada pode exemplificar tal nível de consciência. Ele 

evidencia a quebra do estereótipo que Dona Estela tenta solidificar durante a trama toda: o 

xadrez, como qualquer jogo, pode ser apreciado e apropriado por qualquer indivíduo; afinal, 

ele não marca uma classe social. O potencial movimento de contracultura seria justamente 

esta apropriação das crianças periféricas, que outrora simulavam tiroteios e agora jogam 

xadrez à sua maneira. Da mesma forma, a inversão do tabuleiro na casa de Dona Estela: a 

personagem negra com as peças brancas e a personagem branca com as peças negras. Tal 

momento registra a guinada no enredo e o início de relações interculturais entre Dona Estela e 

Cida.  

Acerca da cidadania comunicativa (MATTA, 2006), observam-se os níveis 

reconhecido e exercido em O xadrez das cores. Tal cidadania é reconhecida, pois, diz respeito 

ao direito de Cida expressar-se, do falar – e, consequentemente, de negar-se a trabalhar para 

uma pessoa racista. Tal direito reconhecido dá-se quando Cida compreende ser parte 

integrante e ativa da sociedade – e detentora de direitos e deveres, assim como Dona Estela. É 

também uma cidadania exercida, afinal, trata-se da reivindicação de Cida por um tratamento 

mais humano e respeitoso vindo de sua patroa. Após sofrer contínuas humilhações e abusos, e 

após o silenciamento estratégico, Cida reivindica o seu direito como trabalhadora e como ser 

humano protegendo sua honra e seus direitos civis. Assim, Cida alcança autonomia ao ocupar 

um local de resistência para, assim, negociar com Dona Estela. 

 

METANARRATIVA 

Como principal moral da história dessa primeira cartilha identificamos que a vida é 

jogo, luta e batalha contra os desafios multi e interculturais, que exigem capacidade de 

compreensão e de negociação para obter bom desempenho diante de comportamentos 

intolerantes, discriminatórios e desumanos. No caso em estudo, o xadrez funciona como uma 

metáfora que remete a múltiplos elementos de uma batalha como os sujeitos, as culturas, os 
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papéis, os métodos, os objetivos e as metas. Por exemplo, a personagem negra do filme entrou 

na luta como soldado ou peão, mas suportou os conflitos e as tensões da batalha. Cida jogou 

com recursos escassos e foi avançando lentamente, contudo sua determinação ética, cultural e 

política a fez atingir seu objetivo: virar o jogo, vencer a batalha e desvendar a rainha que 

existe em si.  

Esse processo emancipatório evidencia que o silêncio e o aparente assujeitamento do 

oprimido nem sempre significa submissão ao opressor. No caso da personagem negra do 

curta-metragem em estudo significou uma estratégia temporária de sobrevivência, afinal, ela 

precisava do emprego.  

A percepção crítica do desrespeito da sua cidadania, enquanto mulher negra, pobre e 

periférica, faz com que Cida mude sua jogada passando a reivindicar conscientemente seus 

direitos. Tal postura nos remete ao Artigo 5º da Constituição Brasileira, que prevê garantias 

fundamentais dos direitos e dos deveres individuais e coletivos. A noção de mobilidade social 

de Cida, recurso próprio do jogo (tanto de xadrez quando da vida), faz parte da noção 

capitalista que rege a sociedade e que, após a Lei Áurea, deveria ser um direito de qualquer 

brasileiro. Tal mobilidade diz respeito não somente aos fatores econômicos, mas também 

políticos, sociais e simbólicos – de modo a retomarmos aqui os objetivos desta dissertação, o 

direito à digna representação afro-brasileira. 

Além disso, consideramos a desconstrução dos estereótipos a partir das ações das 

personagens na película e seus lugares de fala. Dona Estela está situada em uma posição 

hegemônica, sendo branca e de classe média; já Cida encontra-se em posição vulnerável no 

jogo social, uma vez que ela é negra e pobre. A cuidadora transcende o estereótipo que os 

recursos retóricos repletos de preconceito da idosa tentam construir e firmar na narrativa. 

Quem, afinal, tem a postura racista e torna a relação (que deveria ser trabalhista) abusiva é 

Dona Estela. Em meio à fábrica de fantasias materiais e de poder, implícitas na construção do 

discurso de Dona Estela, a fala de Cida é marcada por realismo. Assim, como é a personagem 

mais frágil, econômico e socialmente, Cida entra no jogo para sobreviver para, então, aos 

poucos reagir, negociar e exigir um tratamento mais igualitário e digno. 

Portanto, considerando tais metanarrativas, temos que julgamentos baseados em 

estigmas e fenótipos são erros que desrespeitam a identidade social de cada um. Não importa 

sua origem e seu status social, a cidadania e o respeito devem ser garantias a todo cidadão – 

de modo a impedir a exploração de outros que se encontram em posição privilegiada na 

sociedade globalizada neoliberal. As relações abusivas e baseadas no pensamento 
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escravocrata devem ser denunciadas, debatidas e desconstruídas, a começar pela escola – 

local onde o material didático pode dar uma importante contribuição nesse processo que se 

pretende intercultural.  

 

 

3.4.2 ANÁLISE NARRATOLÓGICA DO PRODUTO EDITORIAL DIDÁTICO VISTA 

MINHA PELE 

O segundo módulo das cartilhas Relações étnico-raciais e de gênero (2007) denomina-

se “Convivência democrática”. A cartilha foi lançada em 2007, com tiragem de 40 mil 

exemplares, e possui 41 páginas. Seu conteúdo enfatiza a importância da convivência não 

discriminatória buscando incorporar ao currículo escolar ações e projetos em prol de tal 

convívio. A questão de gênero é bastante destacada, ressaltando-se a “Estrutural relacional 

pautada pelo domínio da mulher pelo homem”, além de, obviamente a questão étnico-racial. 

A cartilha se dispõe da seguinte forma: 1. Introdução; 2. Como se ensina a ser menina; 3. 

Vista minha pele; e 4. Construindo a igualdade de gênero. 

 Nossa análise focará o curta-metragem Vista minha pele86, produção patrocinada pelo 

Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (CEERT), que tem por intuito 

promover a discussão acerca da discriminação no Brasil.  

 

HISTÓRIA 

 Este curta-metragem, assim como em O xadrez das cores87, anteriormente analisado, 

propõe o debate em sala de aula acerca das questões raciais. Além disso, traz, como proposta 

para o diálogo, o exercício da empatia, uma vez que na película se invertem as posições 

sociais. Enquanto os negros são a hegemonia sociocultural e representacional naquela 

sociedade relatada, os brancos, em sua maioria, são a periferia, ligados à pobreza e à 

escravidão. Na trama, Maria, uma aluna branca e pobre de um colégio privado, sonha em 

vencer o concurso Miss Festa Junina. Para ajudar a amiga a realizar seu sonho, Luana, aluna 

negra do mesmo colégio que Maria, não mede esforços. Luana é filha de um diplomata e já 

morou em países pobres como Alemanha e Inglaterra (seguindo a lógica ficcional do enredo) 

e ricos, como a África do Sul. Maria, por sua vez, é filha de uma faxineira da escola – a garota 

vive com seu pai e sua mãe na periferia da cidade.  

                                                           
86 Veja o roteiro em ANEXO 9. 
87 Ver frame do filme no ANEXO 10. 
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O preconceito evidente e a falta de empatia que Maria sofre por colegas e, até mesmo, 

professores são escancarados durante toda a película. Sueli, aluna negra e popular na escola, é 

a arqui-inimiga de Maria, já que não perde a chance de humilhar a aluna pobre e branca. 

Sueli, aliás, também concorre ao concurso Miss Festa Junina – premiação na qual ela vence 

desde a pré-escola. Para conquistar o prêmio, as alunas devem vender seus votos, 

convencendo os colegas a votarem nelas. Maria se mostra determinada em vencer, apesar da 

maioria dos colegas tentar convencê-la de que é “quase impossível” uma menina branca 

vencer este tipo de concurso. Ao encontrar o amigo José, menino branco que abandonara a 

escola particular que eles estudavam, Maria ouve que a realidade para os brancos é diferente e 

que ela precisa manter os pés no chão. 

A primeira imagem do filme mostra Luana em seu quarto, uma acomodação 

confortável típica da classe média. Luana está ao telefone falando com Maria. A menina 

branca só aparece após dois minutos e 22 segundos de filme. Seu quarto tem pôsteres de 

ídolos da adolescente – todos negros. Nota-se o padrão das representações culturais que 

excluem, na trama, o branco como protagonista – da mesma maneira como é feito na não-

ficção, com relação aos negros, conforme já comentamos nesta dissertação. Maria é excluída 

pela sua pele e pelo seu cabelo – como é liso, ela adotou o uso de tranças para se parecer com 

as referências culturais negras. Por intermédio de metáforas do cotidiano e constrangimentos, 

muitas vezes, invisíveis e enraizados por alguns, Maria procura maneiras de vencer as 

adversidades e as humilhações. 

Assim, as personagens principais são Maria, Luana e Sueli e os secundários são Lúcia 

e Carlos (os pais de Maria), o pai de Luana (diplomata negro), José (menino branco que 

abandonou a escola e trabalha como entregador), Zulu (aluno negro da mesma sala que as três 

protagonistas; ele é debochado com Maria e paquera Luana), os meninos da rima (alunos 

negros da mesma classe que as protagonistas), Claudinha (aluna negra que também apoia a 

candidatura de Maria), dois professores (tanto Janine quanto o professor sem nome são negros 

e pouco sensíveis à situação de Maria) e a diretora (mulher negra e que aparece somente para 

a apuração dos votos do concurso Miss Festa Junina). A relação entre as protagonistas é 

tumultuada, uma vez que Luana vai contra o pensamento hegemônico da maioria de sua 

escola e ajuda a amiga branca. A tensão na trama é étnico-racial e socioeconômica e o 

concurso Miss Festa Junina é utilizado como alavanca para a tomada de consciência de Maria 

e como motivação à sua luta pelo direto à representação e ao espaço.  
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A CONSTRUÇÃO E A REPRESENTAÇÃO DE IDENTIDADES 

  A partir dos personagens já mencionados, resgataremos as nomeações, as adjetivações 

e as ações atribuídas a Maria a partir da negritude, que é hegemônica na película. 

 

A) Nomeações e adjetivações 

A primeira etapa de nossa análise diz respeito à canção do filme. Ela aparece tanto no 

início, quanto no meio (quando Maria e Luana se preparam para vender os talões do concurso 

Miss Festa Junina) e no encerramento do curta-metragem. Os primeiros versos da música já 

explicam a proposta do filme do cineasta Joel Zito Araújo – a inversão hegemônica com 

relação à etnia e, consequentemente, às referencias culturais e à situação socioeconômica de 

negros e brancos. “Imagine um Brasil totalmente invertido/ se negro fosse branco e branco 

fosse negro./ Tu saberia, meu irmão, o que ia ser barrado,/ viveria humilhado, negado, 

partido./ Com essa pele saberia o que é racismo”. 

A proposta do cineasta foca justamente na tentativa de sensibilizar o público quanto à 

inversão do racismo – Maria é a protagonista e é discriminada devido à sua pele branca. Os 

constrangimentos e as sanções históricas que a população negra sofre são metaforizadas pelas 

humilhações nas quais Maria sofre. Quando o negro é branco e o branco é negro, o padrão 

cultural muda – e, dessa forma, a personagem Maria e seus iguais experienciam o racismo, 

afinal, são humilhados e seus direitos cidadãos de igualdade são negados. Retomamos aqui o 

conceito de inversão de Stuart Hall (2003) para entendermos a lógica da narrativa em análise: 

os de cima são colocados embaixo e vice-versa. Assim, na película, a branquitude está 

relacionada à pobreza, à marginalização, à periferia e à invisibilidade social, ao passo que a 

negritude está ligada às camadas mais privilegiadas da sociedade, ao centro e ao padrão 

cultural vigente e enaltecido. 

Como o núcleo de Maria representa também a camada periférica e pobre da sociedade, 

a letra critica ainda a cegueira social. Não há quem olhe com igualdade aos pobres, brancos e 

postos às margens da sociedade na realidade do curta-metragem. Muito menos há 

representações simbólicas e culturais acerca da branquitude e a História dos descendentes de 

europeus. Este abismo social é cercado por obstáculos e desencantos, ignorando as noções de 

identidade que a própria canção resgata: “Vista minha pele e verá que não há branco sem 

preto, pois viemos todos da África, nosso berço”. A noção da diáspora, da ancestralidade e da 

própria origem dos povos a partir da Pangeia evidencia o deslocamento de diferentes etnias a 

partir de um mesmo ponto – a África, sendo assim, considerada o berço da humanidade. Ou 
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seja, resgata-se os valores humanos para a vida coletiva, sobretudo, a igualdade, 

independentemente, da etnia e da raça dos indivíduos. Trata-se da interpretação a partir do 

olhar africano, retomando-se a afrocentricidade e o sankofa, unindo as pontas entre presente e 

passado – “O conhecimento do passado como pedra fundamental da construção do futuro” 

(NASCIMENTO, 2009, p. 28). 

Os dados socioeconômicos utilizados na primeira parte desta dissertação, nos auxiliam 

na interpretação do curta-metragem. Da mesma forma que os negros na não-ficção, os brancos 

da película são submetidos a condições escravas quando desembarcaram no Brasil Colônia. E 

o não-reconhecimento ao direito cidadão à igualdade e à representação vem desde tal época. 

O próprio estigma da pobreza e da carência ligadas à etnia é notada quando os colegas de 

escola se dirigem à garota branca. 

 Quando Sueli chama Maria de “Branquela azeda mocoroga”, cujo “Cabelo é de 

plástico”, percebemos a desqualificação devido à aparência fenotípica da estudante branca. 

Conforme vimos na primeira parte desta dissertação, a pele negra, o formato do nariz e o 

cabelo black power são algumas das características que identificam traços afro-brasileiros – e, 

em Vista minha pele, tais traços indicam hegemonia. Sendo assim, toda a branquitude de 

Maria é considerada pejorativa naquela realidade, pois é por intermédio dela que a garota 

sofre sanções e discriminações.  

O próprio apelo no concurso de Miss Festa Junina, se tratando de um concurso de 

beleza feminino, evidencia também a presença do machismo nas humilhações que Maria 

sofre. Afinal, como a própria personagem afirma, seus amigos “Nunca viram uma branca 

como Miss Festa Junina”. Vale lembrar que o convencimento à compra de votos diz respeito 

ao carisma, ao respeito e, como se nota na película, à beleza. A desqualificação cultural e 

fenótipica são evidentes no decorrer do enredo, de modo a observamos que quase não há 

referências culturais brancas e europeias nos cenários do filme. Sueli, quando debocha de 

Maria questionando se o cabelo da garota é de plástico ou é “Dela mesmo” – referindo-se ao 

uso das tranças no cabelo liso e loiro –, remete à uma publicidade citada pela própria aluna 

negra que afirma: “Este penteado até que fica legal em você. Aliás, como diz aquela 

propaganda de produtos para permanente, ‘Não se desespere, pois, cabelo escorrido tem 

solução’”. Retomamos aqui o capítulo 1.2 A cultura afro e o indivíduo negro na formação da 

sociedade brasileira, no diz respeito à identidade ligada ao corpo, exemplificado no cabelo 

black power. Maria usa as tranças como forma de se sentir incluída, afinal, sofre as 

consequências da uma cultura imposta, na qual não diz respeito à sua identidade – trata-se de 
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uma espécie de negociação social, para amenizar as sanções. O uso do black power, no 

mundo real, diz respeito a um estágio além deste que a personagem branca vive, pois, a 

inclusão dá-se a partir do respeito às alteridades e a afirmação de sua identidade e luta. 

O ar de deboche presente no ambiente escolar, principalmente, no convívio com os 

colegas, faz Maria ser enquadrada como como uma “Piada”. Até atingir a conscientização de 

que participar do concurso é um direito de qualquer aluno e que o fato de ser branca não 

deveria ser um empecilho, a aluna é motivada e incentivada pela mãe e por Luana, as quais, 

ao final do enredo, ela afirma serem “Suas melhores amigas”. Além das questões afetivas que 

as unem, o incômodo do sucesso de Maria vem também do apoio que recebe de Luana, uma 

aluna bastante popular. Aliás, este apoio funciona como uma negociação, pois, com ele, Maria 

pode transitar livremente entre os demais. 

Tanto a mãe (Lúcia) quanto Luana afirmam que Maria é “Linda” – a mãe até mesmo 

diz que sua atitude em tentar vencer o concurso faz com que a garota seja “Exemplo e 

esperança”. O fato de ser “Filha” e, no enredo, o pai e a mãe de Maria terem rosto e falas 

quebra o pressuposto preconceituoso de seu professor de que se trata de uma “Criança 

abandonada, sem comida e sem família”. A adjetivação de cunho socioeconômico faz com 

que o professor enquadre Maria no estereótipo da criança pobre, que nem sempre provém de 

uma família desestruturada.  

A seguir, destacamos as nomeações e as adjetivações atribuídas a Maria em formato 

de tabela para melhor visualização: 

 

TABELA 10: NOMEAÇÕES E ADJETIVAÇÕES À PERSONAGEM MARIA 

Nomeações Adjetivações 

 

“Garota” 

 “Filha” 

“Maria” 

 

“Branquela azeda mocoronga” 

“Criança abandonada, sem comida e sem 

família” 

“Piada” 

“Diferente” 

“Cabelo de plástico” 

“Esperança e exemplo” 

“Linda”  

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir do filme Vista minha pele (2003), de Joel Zito Araújo. 
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 Nota-se, dessa forma, que as nomeações e adjetivações atribuídas à personagem Maria 

carregam racismo e preconceitos difundidos entre os indivíduos, a partir da cultura e do 

próprio status quo. Enquanto seus colegas se referem à protagonista como “Maria”, Sueli faz 

questão de chama-la de “Garota” – menosprezando sua identidade. “Filha”, obviamente, é a 

maneira como a mãe de Maria a chama. Notam-se diferente níveis de afeto, positivos e 

negativos – porém, todas as nomenclaturas reconhecem a existência de Maria. O mesmo 

ocorre com as adjetivações “Cabelo de plástico” e “Branquela azeda mocoronga” – são 

adjetivações que Sueli atribui à protagonista, como forma de inferioriza-la, já que ambiente 

escolar e a sociedade fazem Maria se ver como “Diferente”. Zulu atribui a palavra “Piada” a 

Maria, sobre sua participação no concurso Miss Festa Junina. Já “Criança abandonada, sem 

comida e sem família” é uma generalização que o professor faz, devido à sua branquitude e, 

logo, espaço social – atribuições equivocadas feitas a partir estereótipos.   

A personagem Sueli simboliza a cultura e o pensamento hegemônicos, sendo à ela 

atribuída beleza, popularidade e até mesmo interesse sexual de outros. Na rima improvisada 

pelo grupo de meninos, notam-se apenas atribuições positivas à imagem da menina: “Toda 

linda”, “Cabelo black power”, “Preta cabinda88”, “Tem design”, “Nossa Miss Festa Junina”. 

Nota-se a valorização da cultura africana e, sobretudo, a sua ancestralidade como padrão 

cultural e estético. A construção para afirmar a beleza hegemônica e diminuir a diferente 

baseia-se em um método simplista e agressivo, veladamente binário: ou se é negro e bonito (e 

hegemônico) ou se é branco e feio (e não-hegemônico).  

O nome de Zulu, um dos meninos da rima, também é uma clara referência à força da 

cultura africana na película. Zulu é o nome que remete à tribo homônima que vive no Sul da 

África, assim como é o nome do maior líder do Quilombo dos Palmares. Outro jogo nominal 

que é possível perceber na película são os nomes dos dois amigos brancos: Maria e José – 

nomes que remetem aos pais de Jesus Cristo, também pobres, de modo a representarem 

minorias – além de uma história marcada por obstáculos e perseverança.  

José, aliás, desmotivado abandona a escola. Em conversa com Maria, ele afirma não 

ter a “Vida mansa como aquela playboyzada”, referência aos seus colegas negros da escola. 

Apesar de estudar com bolsa financeira em uma “Boa escola”, como aponta Maria, o garoto 

prefere trabalhar do que enfrentar as pressões culturais no ambiente escolar. José enfatiza 

ainda que reconhecia empatia somente na professora de religião. Nota-se, mais uma vez, o 

                                                           
88 Adjetivo referente à província angolana de Cabinda. Na rima, o sentido é de exaltação da beleza de Sueli, 

remetendo à ancestralidade, já que muitos angolanos foram trazidos ao Brasil no período colonial. 
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peso socioeconômico nas relações do ambiente escolar, além da desvalorização cultural com a 

falta de representação de minorias. Assim como o pai de Maria, José acredita que os brancos 

devem “Manter os pés no chão” – metáfora que, enquanto ele usa em alusão à uma vida sem 

ilusões, Maria interpreta como a única maneira possível para lutar por seus direitos – 

encarando a realidade. 

A maneira como os pais de Maria e de Luana são caracterizados também diz respeito à 

leitura que fazemos do filme. O pai de Luana, por exemplo, não tem um nome próprio, 

embora tenha rosto (o personagem é interpretado pelo ator Aílton Graça) e sua profissão 

represente prestígio e poder, afinal, trata-se de um diplomata. A ocultação nominal do 

personagem pode ser entendida como reforço da representação hegemônica: homem, negro e 

diplomata (profissão de prestígio social) – a representação do padrão cultural dominante na 

película. Consideramos que o nome dos personagens é importante e interpretamos que a 

ocultação do nome do pai de Luana (Carlos, o pai de Maria, tem seu nome revelado, contudo) 

deve-se ao fato dele pertencer à hegemonia étnica e cultural do filme.  A própria fala do pai de 

Luana, que apoia a luta de Maria, todavia, diz respeito ao local privilegiado no qual se 

pronuncia, indicando também alusão à meritocracia e à cultura do esforço: “Não podemos ser 

paternalistas, você entende? Todo mundo sabe que as leis do Brasil dão oportunidades iguais 

a todos. Aqueles que batalham, vencem”. Esta sentença é do começo do enredo e evidencia 

certa falta de empatia coletiva e mesmo reconhecimento de realidades adversas quando ele 

cita o paternalismo e as leis brasileiras que, teoricamente, afirmam que todos os cidadãos têm 

iguais oportunidades. Nota-se, assim, a reprodução da questão racial relacionada às condições 

socioeconômicas, bem como a importância de que, para entender contextos e realidades, é 

preciso reconhecer a incompletude cultural – pois, somente assim, é possível olhar o outro de 

forma empática. 

Lúcia e Carlos, os pais de Maria, por sua vez, têm os nomes e os rostos bem definidos. 

Lúcia faz parte da equipe da limpeza da escola da filha (possível motivo o qual Maria é 

bolsista), porém a profissão de Carlos é omitida. A evidência da nominação e do apontamento 

de quem são os indivíduos que fazem parte da família de Maria são elementos que alavancam 

a empatia de quem acompanha a narrativa – assim como ocorrera na luta do movimento negro 

pelos Direito Civis, na qual rostos de personagens como Martin Luther King Jr, Angela Davis 

e Nina Simone são marcas históricas, conforme vimos na primeira parte desta dissertação. 

Atribuir um rosto e uma nomeação na identidade dos personagens tornam a narrativa mais 

clara e a luta em si mais única e legítima.  
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B) Ações atribuídas 

As ações atribuídas à personagem Maria ora revelam sentimento de revolta, ora ironia 

e agressividade. Assim como a maior parte das nomeações e adjetivações apresentadas, outras 

são incentivos para que a garota possa empoderar-se e lutar por seus direitos. Luana e Lúcia 

são as responsáveis pelas palavras de acolhimento e cuidado, voltadas à elevação da 

autoestima de Maria. O empoderamento acontece a partir de ideias e vocábulos, que fazem a 

garota assumir uma postura de resistência e partir para luta através do concurso de Miss Festa 

Junina. A seguir, destacamos as ações atribuídas a Maria:   

 

TABELA 11. AÇÕES ATRIBUÍDAS À PERSONAGEM MARIA 

“Garotas assim, que nem eu, nunca são escolhidas para uma coisa dessas”. 

“Há 500 anos que nós, brancos, carregamos este país nas costas e os negros ficam com poder 

e dinheiro”. 

“Mas a Maria precisa aprender a lutar pelos direitos dela”. 

“Você pode ser o exemplo. Você é minha esperança”. 

“De que outro jeito eu poderia caminhar?”. 

“Parece que tem alguém querendo se enturmar...” 

“Maria, você se alimentou direito pela manhã?”. 

“Ás vezes, me dava vontade de fazer que nem o José: nunca mais pôr os pés nessa escola.  

Todos ficam tirando sarro da minha cara, como se soubessem mais do que eu.  Eu não 

suportava mais sentir os professores me olhando com cara de pena, como se eu fosse uma 

criança abandonada, sem comida, sem família...”. 

“Você não se enxerga, não é, garota?”. 

“Naquela noite, eu decidi ir ao quartel general da minha mais fiel amiga para juntas 

prepararmos um terrível contra-ataque”. 

“Se a gente estivesse naquela época, eu ia pedir para o meu pai comprar você pra mim. Eu ia 

te chicotear tanto nas costas, mas tanto, tanto que você ia ter que sempre dormir de bruços”. 

“Pois eu ia juntar a minha galera no quilombo e, quando vocês dessem mole, a gente ia 

descer o pau em vocês”. 

“Mesmo perdendo, ninguém nunca mais ia esquecer o que eu fiz nessa eleição – muito 

menos eu”. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir do filme Vista minha pele (2003), de Joel Zito Araújo. 
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 Quando Maria se dirige a ela própria dizendo que garotas como ela nunca são 

escolhidas para representar o coletivo, a jovem resignada reforça a premissa prática: a minoria 

não ocupa o local de representação e de fala da hegemonia.  Não ter o “Cabelo crespo, a pele 

chocolate e aquele jeitinho que só as negras têm” faz Maria perceber que o concurso Miss 

Festa Junina tem obstáculos históricos, como a discriminação étnico-racial. O nunca indica o 

impedimento de ascensão social ou de quebra de estruturas e status quo devido à branquitude 

de Maria. O personagem Carlos, o pai da garota, ao afirmar que há 500 anos os brancos 

carregam o Brasil nas costas e que o dinheiro e o poder ficam com os negros, resignado, 

reforça a ideia do nunca, mesmo sabendo da desigualdade que vive como herança. A questão 

da reparação história pode ser observada aqui e, se formos considerar a não-ficção, as 

políticas públicas funcionam justamente para reduzir tais abismos sociais – como a lei 

10.639/2003. 

  Quando o pai de Luana afirma que Maria precisa aprender a lutar pelos seus direitos, 

ao mesmo passo que ele é empático com a garota, ele também mostra distanciamento, no 

sentido de que Maria deve ser a primeira a querer a mudança, já que seus pais não 

conseguiram. Vale lembrar que Maria é jovem e sua mobilização enfatiza-se na simbologia da 

força da juventude, personificando exemplo e esperança, como a personagem Lúcia aponta.   

Acerca dos níveis de consciência (MORAES, 2010), percebe-se que a iniciativa de 

Maria em lutar pelo seu sonho de ser eleita a Miss Festa Junina remete ao nível profissional, o 

qual a ação é atrelada à classe e ao lugar de luta – a inserção da garota branca, em meio à 

hegemonia negra, em posição de destaque na escola. O nível solidário é percebido pela ajuda 

de Luana e seu pai, além da própria mãe de Maria, afinal trata-se da coletividade e de fazer 

valer os direitos da categoria – ou seja, legitimar a luta de Maria com empatia e incentivo, 

para que a conquista seja alcançada possibilitando outros sujeitos a fazerem o mesmo. O nível 

transcendental é notado no final da película, após Maria mostrar-se consciente da importância 

da luta contra o racismo que experienciou – chegando a questionar até quando haverá racismo 

e preconceito no próprio ambiente escolar. O envolvimento dos colegas de diferentes etnias 

mostra como Maria conseguiu cativar aqueles que estão à sua volta, ao mesmo passo que 

incomodar, como Sueli e os meninos da rima. É devido a esta consciência de nível 

transcendental que se impulsiona a formação de uma possível contracultura, que, no caso, 

seria a apropriação dos conteúdos afro e afro-brasileiros sem teor exótico – e sem a existência 

de uma lei que peça sua inserção em sala de aula. 
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Observa-se também a construção da cidadania comunicativa (MATTA, 2006) de 

níveis reconhecido e exercido. Nota-se o nível reconhecido devido à luta travada por Maria 

pela chance de falar, ou melhor, em poder fazer a campanha e concorrer à Miss Festa Junina. 

Trata-se de uma condição a quem reconhece seus direitos dentro de uma comunidade. Já o 

nível exercido dá-se devido às práticas reivindicatórias que, no filme, entendemos pela 

movimentação e pela articulação promovidas por Maria e seus amigos para que ela pudesse 

angariar votos e, então, vencer o concurso de Miss. 

Além do contexto escolar, que naturaliza e se omite quanto às provocações que Maria 

sofre, a personagem Sueli é quem atribui as ações mais pejorativas a Maria. Na tentativa de se 

enturmar, Maria se aproxima de Luana, dos meninos da rima e de Sueli, mas esta última ataca 

e ridiculariza a aluna branca. Ao dizer que ela “Não se enxerga”, Sueli menospreza a colega 

de classe fazendo uso da coerção social de sua hegemonia. O menosprezo diz respeito às 

atribuições físicas de Maria, seu local social e sua presença naquela escola particular na 

condição de bolsista e filha da faxineira. Além disso, o comentário também diz respeito à 

ajuda que Luana dá à amiga: com carisma e influência consegue angariar votos para Maria 

vencer o concurso Miss Festa Junina. Ao contrário da fala arrogante de Sueli, Maria se 

enxerga como sujeito e, por se ver como ser humano e cidadã, corre atrás de seu sonho. Aliás, 

vencer o concurso serve como trampolim, na visão de Maria, para que ela possa se enturmar, 

ser aceita e reconhecida em meio à comunidade escolar. Trata-se de uma necessidade de 

pertencimento. Assim, ser considerada piada e inferior, além de receber o olhar de pena dos 

professores, são ações que, se desmotivam a aluna em um primeiro instante, depois ela os 

transforma em elementos que a impulsionam na tomada de consciência e na luta para vencer o 

concurso.  

A dicotomia entre brancos e negros no filme é tão gritante que, na reunião na casa de 

Luana, para planejarem a campanha, Maria afirma que foi ao “Quartel general” de sua mais 

fiel amiga para “Prepararem juntas um terrível contra-ataque”, ou seja, uma tática de guerra. 

A linguagem bélica, reforçada pelo uso da palavra luta, revela a cultura adversarial e a falta de 

dialogia entre as diferenças culturais quando colocadas em um mesmo local de convívio, 

retomando, mais uma vez, a tolerância da multiculturalidade, ao invés do respeito e do 

reconhecimento da interculturalidade. 

As ações que a professora Janine atribui aos brancos denotam um olhar preconceituoso 

para interpretar a História – na não-ficção, seria o olhar eurocêntrico para interpretar a 

realidade de negros e indígenas; no enredo, podemos chamá-lo de afrocêntrico. Ao mostrar 
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gravuras do Brasil Colônia, a docente enfatiza que não somente os escravos eram brancos, 

como também seus carrascos – e, devido a este fato, ela afirma que se trata de uma 

comprovação de desunião entre brancos e, por isso, a fácil dominação de negros sobre eles. 

Ser facilmente dominado devido à desunião e aos conflitos entre os iguais revela a versão 

colonialista para explicar disparidades sociais – e, juntamente, com a falta de representação 

branca na película observamos a naturalização daquilo que seria a política de branqueamento, 

no caso de Vista minha pele, a política de enegrecimento. A pergunta do outro professor 

acerca da alimentação de Maria, sem reconhecer que a garota se sentira tímida e vulnerável na 

sala, também revela uma interpretação baseada em estereótipos para justificar o silêncio da 

aluna. O distanciamento social e emocional dá vazão para o surgimento de estereótipos 

(BHABHA, 2010) que, por sua vez, contribuem para a construção de uma sociedade 

multicultural – ao invés de inter e transcultural, já que as relações se dão apenas no 

reconhecimento do diferente e não na mistura, na negociação e na apropriação. Observamos, 

então, uma proposta de sociedade baseada em fábulas (SANTOS, 2000) democráticas. A 

distorção histórica acerca dos elementos ligados à cultura de minorias infringe o princípio 

democrático de igualdade – princípio este que a professora Janine cita no curta-metragem, 

enfatizando os mesmos direitos e deveres aos cidadãos independentemente de sexo, raça, 

origem e classe social. 

 Sueli aproveita o desfecho da professora Janine acerca do Brasil Colônia e trata Maria 

como uma escrava – com a tortura, nega qualquer valor humano atribuído à garota branca, 

afirmando que pediria a seu pai que a comprasse só para chicoteá-la. Com a mesma violência, 

Maria responde que juntaria amigos para dar o troco em Sueli e seu povo. 

  Interessante destacar que na apuração dos votos, o filme não revela quem vence o 

concurso, sinalizando que relevante é o processo de transformação vivenciado por Maria. Ela 

até cogita a derrota, mas enfatiza que nunca mais esquecerá a eleição e tudo pelo qual passou. 

E esta é a real tomada de consciência de Maria: mais importante do que ganhar é se assumir 

como sujeito de direito ao respeito e ao reconhecimento pela igualdade e pela diferença, como 

os demais.  

 

RELAÇÕES DE PODER E DE CONFLITO: NEGOCIAÇÕES 

 Considerando a dualidade brancos e negros, a própria canção que abre e fecha a 

película exalta a tensão entre a binaridade étnica citada –“Imagine um Brasil totalmente 

invertido: se negro fosse branco e branco fosse negro”. Além disso, a letra da música faz a 
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proposta visando a negociação: “Vista minha pele e verá que não há branco sem preto”. Mais 

uma vez, ressalta-se a empatia como fator essencial para a construção de uma sociedade mais 

igualitária em direitos e representações. Destacamos também a incompletude das identidades 

culturais, pois recorrendo às ideias de Hall (2003), só é possível assumir e reconhecer a 

própria identidade étnica de branco ou negro por causa da alteridade.   

 As relações de poder e conflito podem ser percebidas no próprio concurso Miss Festa 

Junina, promovido pela escola. A proposta do concurso em si, baseado na venda de votos por 

intermédio do carisma, da popularidade e da beleza das candidatas, já gera tensões e conflitos 

– afinal, a competição calca e alimenta-se da rivalidade das alunas. Tal acirramento se dá 

devido às diferenças étnico-culturais e socioeconômicas entre Maria e Sueli. Apesar de a 

competição ser intensa e embasar o enredo do curta-metragem, funcionando como um pano 

de fundo para expor feridas sociais, a negociação (GARCIA-CANCLINI, 2006)  dá-se em 

dois momentos: na coletividade (quando Maria, Luana e Lúcia se unem para que a garota 

branca possa realizar seu sonho) e ao final, na apuração, após conversar com Claudinha, 

quando Maria se dá conta da importância do processo para a transformação (mais relevante do 

que o título de Miss Festa Junina em si, que antes a aluna via como uma porta para ser aceita 

por seus colegas). Estes dois momentos revelam a importância da conscientização e da 

apropriação de diferentes indivíduos para a promoção e a efetivação da igualdade em seu 

sentido mais amplo.  

Nos momentos em que Maria esmorece diante de obstáculos (a maioria deles lhe 

relembrando sua origem étnica e social, que deriva à condição de assujeitamento e periferia 

social que se espera dos brancos), os conflitos ficam evidentes. A negociação e a superação da 

personagem Maria se dão quando ela transpõe tais barreiras, por intermédio da 

conscientização e da luta. Os xingamentos e as provocações proferidos por Sueli, o deboche 

dos colegas de escola, a falta de sensibilidade e empatia dos professores, as palavras de Carlos 

e José (sempre enfatizando que é preciso “Cair na real” e “Andar com os pés no chão”) são 

alguns dos conflitos que Maria enfrenta na película, pois, afetam diretamente sua autoestima. 

Além de representarem conflitos, Maria encarou tais provocações também como desafios, 

pois tinha que escolher entre continuar assujeitada ou impor-se como sujeito de direitos 

iguais.  

 As peças publicitárias presentes no filme dizem respeito ao processo de 

empoderamento e emancipação que a personagem Maria passa durante o desenrolar do 

enredo. Na primeira publicidade, destaca-se a frase “Enxergar os verdadeiros amigos”, logo 
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após Luana proferir palavras de incentivo à amiga, encorajando-a a participar do concurso. Já 

a segunda peça publicitária traz a frase “O sorriso do filho, o sorriso do pai, o sorriso do eu te 

amo”. Ela surge logo após Maria permanecer em silencio depois de sofrer humilhações e 

deboche dos colegas. Nos dois casos, destacam-se os gestos: enquanto Luana demonstra sua 

amizade dizendo palavras de incentivo, revelando-se uma verdadeira amiga, os colegas de 

escola castigam Maria, que retribui com seu silêncio e seu sorriso – ambos usados como 

estratégias de sobrevivência para ser aceita no ambiente.  

 A fala da mãe de Maria, afirmando que a filha “É exemplo e esperança”, também 

reforça o empoderamento de Maria, que funciona como negociação para que a garota possa 

lutar pelo seu sonho e também conquistar o respeito e o direito à fala. A fala da mãe também 

pode significar a esperança para que a filha consiga fazer o que os próprios pais, talvez, não 

conseguiram, ou seja, sair do lugar de não-poder e emancipar-se como sujeitos de direitos 

iguais. É a partir do processo de empoderamento que a consciência política de Maria é 

construída, servindo de impulsão para a luta que vem a partir da tomada de consciência – que 

é gradualmente construída. 

 Vista minha pele retoma, na verdade, as disparidades brasileiras acerca de indivíduos 

brancos e negros (hegemonia e periferia, respectivamente). O grande resultado desta 

negociação no processo de conscientização, transcendendo a fábula, é percebido no 

depoimento da atriz Bruna Bórneo, que dá vida à personagem Maria. A atriz, no breve 

depoimento após os créditos do curta, retoma a necessidade de se combater o racismo e a 

construção de preconceitos. Assim, nota-se a reflexão acerca de negociações e tensões para 

romper o poder vigente e a cultura adversarial e colonialista, que massacra o outro, a fim de 

promover a mudança de status quo para o bem-estar e uma cultura de paz, prezando os 

direitos sociais dos indivíduos afrodescendentes. 

 

METANARRATIVA 

 Como principal moral da história de Vista minha pele identificamos a resistência de 

uma classe hegemônica acerca da potencial ascensão social e mesmo o protagonismo 

daqueles que são marginalizados.  Procurar a empatia por intermédio da aluna branca e pobre, 

que sonha em ser Miss Festa Junina e que é a maior vítima das humilhações do filme, é uma 

tentativa de causar incômodo. Se há empatia com relação ao constrangimento que a garota 

branca sente, por que no mundo da não-ficção estas cenas ainda são comuns com a população 

afrodescendente? 
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 O concurso Miss Festa Junina trazia a possibilidade de protagonismo àquela que 

obtivesse maior número de votos. Para serem eleitas, as candidatas devem convencer a 

comunidade escolar a comprar um número dos talões. Sendo a Festa Junina uma festa 

popular, tal popularidade, naquele contexto do filme, está também na eleita Miss. A 

competição para conquistar o título representa a competição para a ascensão social baseada no 

princípio capitalista do fetichismo da imagem de Maria e de Sueli. Não pertencer à hegemonia 

tornara o percurso de Maria com mais obstáculos culturais, uma vez que ela não representava 

a maioria dos alunos da escola privada, que era negra. 

 Desta maneira, a película transmite a mensagem de que participar da ação 

emancipadora e tomar a consciência acerca de seus direitos cidadãos são o que vale. Ou seja, 

que o processo acerca da transformação social, que pode ser entendido como despertar 

cidadão, é o maior ganho daqueles que sofrem racismo e outros preconceitos. A própria fala 

de Maria, enquanto a apuração dos votos ocorre em segundo plano, afirma a importância de 

tal processo. Contudo, as ações e a tomada de consciência devem ser coletivas e incorporadas 

culturalmente para que, assim, faça-se válida a premissa lembrada pela professora Janine no 

filme: “Todo mundo sabe que as leis do Brasil dão oportunidades iguais a todos. Aqueles que 

batalham, vencem”. Diante do contexto do filme, a fala da professora remete à meritocracia, 

afinal, a luta cotidiana é feita enquanto os indivíduos estão em condições sociais desiguais. 

Válido na teoria, porém, bastante distante na prática, a igualdade entre indivíduos diferentes 

ainda não é costume enraizado – principalmente, quando se pertence ao grupo não-

hegemônico e marginalizado. 

 Os questionamentos a seguir são feitos por Maria no final da película, quando a 

personagem encara a câmera (close), também integram a metanarrativa da película, que é de 

problematizar a temática étnica e racial: 

(a) Será que um dia a escola vai valorizar a diferença racial?  

(b) Será que negros, brancos, índios e orientais vão ser tratados em condições de 

igualdade?  

(c) Será que um dia eu vou poder ver, nos cartazes espalhados pela escola, pessoas 

parecidas comigo?  

(d) Será que os professores, um dia, vão contar que os brancos também construíram este 

país?  

(e) Será que encontraremos nos livros escolares as imagens e a História dos nossos avós?  
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(f) Será que a desigualdade racial vai deixar de ser um problema só para os brancos? Às 

vezes, eu acho que sim. Mas, outras vezes, eu acho que não.  

(g) E você, o que você acha?  

 

Portanto, continua a necessidade, a começar pela escola, de problematização como 

estratégia política para que a utopia da igualdade e do reconhecimento da alteridade, quiçá um 

dia, possa tornar-se realidade.    

 

 

 

3.5 POLÍTICAS PÚBLICAS GLOCAIS: A APROPRIAÇÃO DOS PROFESSORES 

A efetivação da política social dá-se quando a retórica passa a ser uma ação concreta. 

Ou seja, no caso estudado nesta dissertação, a efetivação da lei 10.639/2003, a fim de garantir 

a cidadania afro-brasileira a qualquer cidadão brasileiro, por intermédio da representação, 

sobretudo, é entendida a partir de ações no ambiente escolar. Para que tais ações possam 

acontecer e, consequentemente, chegarmos à conscientização social, é preciso compreender 

esta transição entre o retórico, que remete às diretrizes da lei referida, e a ação em si – aquilo 

que se faz para garantir o acesso à cultura e à História afro-brasileira e para combater o 

racismo. 

Considerando a extensão do Brasil, foram escolhidos dois Estados – São Paulo e Rio 

Grande do Sul – para a aplicação de entrevistas fechadas. O objetivo de tais entrevistas é 

investigar a recepção e a aplicação da lei em estudo, bem como o uso e a apropriação da 

produção editorial didática sobre a temática da cultura afro. O universo amostral compreende 

os responsáveis pela Educação para Relações Étnico-Raciais e Afro nas Diretorias de Ensino 

jurisdicionadas às Secretarias Estaduais de Educação de São Paulo e do Rio Grande do Sul, 

além dos professores de História, Arte e Língua Portuguesa dos municípios de Mogi das 

Cruzes (SP) e Santa Maria (RS) 

As entrevistas fechadas, como já salientamos, são utilizadas para entendermos o 

processo de apropriação dos professores, partindo da hipótese de que são agentes políticos, 

que auxiliam no desenvolvimento da cidadania em sala de aula. Além disso, partimos do 

pressuposto da existência de propostas efetivas para o diálogo e para as ações cidadãs que 

conscientizem os alunos e a comunidade escolar com relação ao respeito às alteridades e ao 

combate ao racismo. 
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As perguntas feitas para os docentes de São Paulo e do Rio Grande do Sul encontram-

se nos itens ANEXO 11 e ANEXO 12 desta dissertação. Elas foram encaminhadas aos 

professores por intermédio da Secretaria Estadual de Educação de cada Estado, a partir de um 

link. Esta ação se deu devido à preocupação em legitimar a pesquisa, implicando, para tal, na 

aproximação via órgão oficial. A pesquisadora inseriu as entrevistas fechadas em um arquivo 

no Google Drive para facilitar o acesso aos professores e a categorização das respostas. 

Dessa maneira, as entrevistas fechadas são compostas por 19 questões, tendo como 

diferencial somente a questão 18, que trata, especificamente, de programas e ações autônomas 

de cada Estado para trabalhar a lei 10.639/2003, suas diretrizes e a Educação voltada à afro-

brasilidade. As perguntas que compõem as entrevistas estão divididas em quatro blocos. No 

primeiro estão questões relativas à identificação do professor (sexo, cidade em que trabalha, 

formação, anos de magistério, escolas em que trabalha, disciplinas que leciona). O segundo 

trata dos conhecimentos do docente acerca da lei 10.639/2003 e de que forma o professor 

trabalha os conteúdos afro e afro-brasileiros em sala de aula. Já o terceiro refere-se à 

avaliação dos materiais elaborados pelo Ministério da Educação, como o kit A Cor da 

Cultura. O quarto, finalmente, diz respeito à apropriação do professor, em sala de aula, e da 

produção editorial didática sobre a cultura afro e afro-brasileira, bem como qual a maneira 

utilizada para se trabalhar questões sociais, como o racismo. A última questão diz respeito ao 

conhecimento e ao uso das cartilhas Relações étnico raciais e de gênero (2007), trabalhadas 

também como corpus de análise desta dissertação.  

Antes da participação formal dos professores, realizamos entrevistas-testes com alguns 

docentes de Mogi das Cruzes e Santa Maria. Como as respostas obtidas nos testes também 

enriquecem esta dissertação, optamos por mantê-las, para, então, analisarmos as respostas 

oficiais vindas de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

 

ENTREVISTAS-TESTES 

A) Identificação das entrevistadas  

 As quatro decentes que responderam às entrevistas se declaram do gênero feminino, 

sendo que três trabalham em escolas de Mogi das Cruzes (SP) e uma em Santa Maria (RS). 

Das quatro, duas têm formação superior e duas possuem Especialização. A média de anos 

dedicados ao magistério é de 27 anos e quatro meses – a mais nova na área atua há 26 anos e a 

mais velha, há 31 anos. Com relação às disciplinas que lecionam, as quatro se distribuem 
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entre estas: Língua Portuguesa, Seminário Integrado, Matemática e Biologia89. Três 

professoras trabalham somente em sala de aula, enquanto uma delas é Coordenadora 

Pedagógica. Duas professoras trabalham em uma única escola e as demais atuam em duas 

escolas.   

Questionadas acerca da existência da lei 10.639/2003, todas as professoras disseram 

que a conhecem, mas duas admitiram que o conhecimento é superficial. Por sua vez, quando 

questionadas se trabalham os conteúdos afro e afro-brasileiros em sala de aula, duas 

professoras disseram sim (sendo que a professora coordenadora pedagógica afirmou abordar o 

tema nas reuniões de formação com os professores, as chamadas Aulas de Trabalho 

Pedagógico Coletivo, ATPCs); uma professora disse que nem sempre, pois trabalha somente 

em datas específicas, como no dia do Folclore (atividades feitas no mês de agosto, devido ao 

dia 22) e no Dia da Consciência Negra (22 de novembro, dia nacional de Zumbi dos 

Palmeiras, feriado facultativo); e uma professora admitiu que não trabalha a temática, mas 

afirmou que “Recentemente, realizando planejamento de projetos em grupos na disciplina de 

Seminário Integrado, surgiu o tema preconceito, que enfoca também o negro” (sic). 

  Com relação ao material didático que utilizam para trabalhar a temática afro, houve 

ocorrência dos seguintes meios: duas utilizam jornais; três usam revistas; duas utilizam 

vídeos; quatro usam textos da internet; e três fazem uso de livros. 

 Perguntadas se haviam recebido algum material didático-pedagógico, que auxiliasse 

no trabalho da temática e das diretrizes da lei 10.639/2003, três professoras responderam que 

nunca receberam, sendo que uma delas afirmou: “Nunca recebi material ou orientação com 

relação à lei” (sic). A professora coordenadora afirmou que recebeu “Poucos materiais” 

relacionados à lei, porém os considera “Bons para a faixa etária destinada” (sic). Como três 

das professoras alegam nunca terem recebidos estes materiais, elas não puderam opinar sobre 

eles. Uma delas afirmou, porém, que os materiais que ela utiliza para trabalhar as questões 

afro-brasileiras em sala de aula são organizados e recolhidos por ela mesma. 

 Com relação ao A Cor da Cultura, duas professoras afirmam que não o conhecem; 

uma admite que conhece, porém nunca leu os materiais do kit; e somente uma conhece o kit, 

sendo esta a única que faz uso dos textos e atividades deste programa. Na avaliação desta 

professora, ela classifica o A Cor da Cultura como um “bom” (sic) material. As três 

                                                           
89 Embora a lei 10.639/2003 trabalhe diretamente com as disciplinas de Língua Portuguesa, História e Artes, para 

este teste optamos pela transversalidade e pela disponibilidade dos professores interessados em responder as 

questões. Para a dissertação o recorte feito foi: professores de Língua Portuguesa, História e Artes, de Ensino 

Fundamental I e II e de Ensino Médio, o professor-coordenador de cada escola e o professor responsável pela 

Educação Afro nas Diretorias de Ensino/Coordenarias Regionais de Ensino. 
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professoras que não usam o kit alegam que não o fazem por não terem acesso a ele. Vale 

ressaltar que é possível acessar o kit por intermédio do endereço oficial na web90. Uma das 

docentes explica que, “No Estado de São Paulo, seguimos as apostilas do governo estadual” 

(sic). 

 Acerca das dificuldades em se trabalhar a temática afro e afro-brasileira em sala de 

aula, as respostas foram variadas. Uma das professoras afirmou que há problema devido à 

falta de materiais disponíveis, enquanto outra disse que não há motivação específica. A 

professora coordenadora afirmou que “Por mais que se trabalhe a questão das diferenças, 

nota-se que ainda existe resquícios de preconceito em todas as faixas etárias” (sic). Enquanto 

isso, uma das professoras ressalta já ter trabalhado a temática por intermédio da literatura, 

com o uso do livro Crianças na escuridão (Ed. Moderna, 1991), de Júlio Emílio Braz. Após 

ressaltar que se trata de um autor negro, esta professora afirma que, para as atividades, 

“Analisávamos os personagens negros, bem como suas condições sociais, e fazíamos um 

paralelo entre os personagens da história e os ‘personagens negros’ da vida real” (sic).  

  Com relação aos potenciais avanços nas relações em sala de aula com a abordagem da 

cultura afro e afro-brasileira, as respostas foram variadas. A professora coordenadora 

respondeu que notou avanços, pois “Somos formadores de opinião e trabalhamos com uma 

faixa etária que está em fase de formação de caráter, portanto, trabalhar com esse tema 

contribui bastante para a formação de uma sociedade melhor” (sic). Outra professora 

concorda que “As relações interpessoais evoluíram, há menos discriminação; mas a temática 

só vem à tona em datas específicas ou por iniciativa de algum professor da raça negra” (sic). 

Uma professora afirma que, na escola estadual em que leciona, o tema é trabalhado nas aulas 

de História, principalmente, pois a escola tem um projeto, no Ensino Médio, focado “Nas 

diferenças sociais e na luta pela igualdade, seja ela de qualquer tipo” (sic). Já outra professora 

afirma que não notou nenhum avanço, pois afirma que “Não existe interesse por parte dos 

professores, da direção e do governo – que não fiscaliza a aplicação da lei” (sic).  

 Com relação aos programas e às ações específicas de cada Estado, as três professoras 

paulistas tiveram respostas variadas. A professora coordenadora afirmou que conhece o São 

Paulo Educando pela igualdade para a diferença: “Como trabalho com formação de 

professores, esse tema é trabalhado junto aos professores para serem aplicados de maneiras 

diversificadas, como em rodas de conversa, círculo restaurativo (trabalho desenvolvido pelo 

                                                           
90 O kit A Cor da Cultura está disponível em seu site oficial: <http://www.acordacultura.org.br/kit>. Acesso: 2 

jul. 2015. 
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professor mediador de conflitos escolares), palestras, etc.” (sic). Outra professora explicou 

que, como não faz parte do público-alvo, não recebeu a capacitação do programa, em 2004: 

“É uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação e o Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra, destinado ao Ensino Fundamental (1ª a 4ª série) e 

Ensino Médio (nas disciplinas de História, Língua Portuguesa e Arte)”. Já a terceira 

professora paulista afirma que, apesar de não conhecer o programa a fundo, já teve contato 

com um trabalho oriundo do São Paulo Educando pela diferença para a igualdade. A 

professora gaúcha conta que “Leu algo sobre o RS Negro” (sic) no VI Encontro Brasileiro de 

Profissionais e Pesquisadores de Educomunicação, ocorrido em junho de 2015, em Porto 

Alegre – muito embora o kit tenha sido lançado em 2009. Ela ainda explica: 

 

Nunca tinha percebido isso, mas me dei conta de que a Coordenação Pedagógica da 

escola deve encaminhar esse material para os professores de História e não para as 

outras áreas. Embora a lei 10.639/2003 destaque as disciplinas de Arte, Literatura e 

História, mesmo incluindo as demais disciplinas, há um ‘conceito pré-estabelecido’ de 

que é ‘trabalho’ da História. Confesso que me senti alienada e ultrapassada, ao 

perceber que, nos últimos anos, não estou trabalhando o tema. Mas a pesquisa também 

me remeteu à outra reflexão: nos projetos que desenvolvo na escola, em parceria com 

outros colegas, temos alguns alunos negros que se destacam como protagonistas do 

processo de leitura, escrita e participação. Isso me fez pensar que, embora sejam em 

menor número em sala de aula, são tão capazes quanto os brancos, evidenciando que 

nós, professores, não ignoramos sua presença em aula (nem poderíamos ou 

deveríamos), mas percebemos sua alta qualificação, sem preconceito ou exclusão” 

(sic). 

  

Finalmente, quando questionadas se conhecem os módulos das cartilhas de Relações 

étnico raciais e de gênero (2007), três professoras afirmaram não os conhecer. A única que já 

teve contato, a professora gaúcha, afirmou que foi com a cartilha “Inclusão social”, quando 

trata das questões de gênero, especificamente – não com as que tratam a cultura afro-

brasileira. 

  

B) Análise 

 Para esta análise é preciso considerar o microcosmo que é o universo amostral 

composto somente pelas quatro docentes que aceitaram participar de nossa pesquisa-teste. 

Conforme foi possível observar nas entrevistas, há ainda falta de familiaridade e de acesso dos 

professores com relação à lei 10.639/2003 e à produção editorial didática elaborada a partir da 

referida política pública. Fato que pode ser um contraste, se considerarmos que as quatro 

docentes têm, no mínimo, 26 anos de magistério cada. Isso fica evidente quando as 
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professoras admitem terem conhecimento da existência da lei, porém apresentam dificuldades 

em trabalhar na sala de aula os conteúdos acerca da Educação afro e, mais importante, 

contribuírem para a execução do reconhecimento da cidadania afro-brasileira. Há dois 

exemplos nítidos nas respostas.  

O primeiro é que enquanto algumas professoras se referem à temática, aos materiais e 

à lei como algo destinada ao negro, a professora coordenadora faz uso do termo diferenças, 

remetendo à alteridade. Tal escolha de vocabulário nos remete à Freire (2011) acerca do 

processo educativo e do ato político, que devem ser considerados desprovidos de 

neutralidade. Ao relacionar a temática afro-brasileira aos estereótipos (BHABHA, 2013) e 

somente às características fenotípicas, reduz-se o caráter político e emancipatório da proposta 

da lei 10.639/2003. O estereótipo, tratando as diretrizes da lei como algo destinado somente 

ao cidadão autodeclarado negro, evidencia resquícios da colonização no discurso (BHABHA, 

2013) e a divisão social baseada nas categorizações relacionadas à quantidade de melanina 

que os olhos podem observar e julgar. Tal ação desconsidera toda a ancestralidade que cada 

cidadão carrega em sua trajetória, bem como a mutabilidade das identidades e das diferenças. 

Apesar de impostas (SILVA, 2009), as identidades são construções sociais, que podem variar 

de acordo com a historicidade e com a bagagem cultural apropriada por cada indivíduo.  

O uso do termo diferença pode remeter à proposta ainda utópica de uma Educação 

plural, inter e (principalmente) transcultural, que respeita, reconhece e se apropria da cultura e 

da identidade do outro, reconhecendo também a própria incompletude cultural que nos 

permeia. O uso consciente do vocabulário em ambiente escolar pode politizar o processo 

educativo, permitindo o diálogo entre os pares naquela comunidade. Vale frisar que esta 

dissertação parte do ponto de vista de que o direito a exercer a cidadania afro-brasileira está 

relacionado aos Direitos Humanos de todo cidadão, sobretudo, brasileiros (segundo o nosso 

recorte). E, por isso, trata-se de um direito social, que vai além da autodeclaração étnica – 

considera-se a composição histórico-social brasileira e a África fragmentada no Brasil. 

O segundo ponto, que evidencia este obstáculo que os professores ainda encontram 

com relação à apropriação dos conteúdos relacionados à cultura e à história afro-brasileira, diz 

respeito à limitação da abordagem da temática às datas como o dia do Folclore e o Dia da 

Consciência Negra.  Retomamos o conceito de estigma (GOFFMAN, 1963), reforçando a 

inabilitação de aceite social de alguns indivíduos. O respeito e o reconhecimento da alteridade 

são passos dentro da legitimidade da cidadania do outro, não tendo vinculação com aquilo que 

é visto como exótico. Ao retratarmos ou lembrarmos da história do povo negro, sem a 
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contextualização história e recente destes cidadãos no Brasil, somente nestas datas, tal povo é 

colocado como exótico em meio ao calendário letivo. Ou seja, aquilo que não pertence ao 

cotidiano escolar – ainda. Pela resposta da professora, nem mesmo o Carnaval (festa popular e 

com forte influência africana, no Brasil) foi lembrado como data para retomar a memória e a 

circularidade, pontos tão caros aos valores civilizatórios afro. Neste ponto, há também o 

conflito na representação e retomamos aqui, então, um dos questionamentos desta dissertação: 

quem é o negro, ou melhor, o afro-brasileiro retratado no contexto escolar hoje?  

Quando uma das professoras afirma que já houve algum trabalho com o tema 

preconceito, no seminário escolar, com enfoque no negro, ela traz à tona um tema relevante à 

nossa sociedade, porém, talvez, de maneira inconsciente, ela reforce este estigma: o negro 

ligado ao pejorativo, que é o preconceito ou o racismo. Retomamos aqui o conceito de 

racismo institucionalizado e sua força coercitiva. Tratar o preconceito em suas variadas 

formas é essencial enquanto a promoção de diálogo no ambiente escolar, sobretudo, debater o 

racismo. Porém, o resgate de autoestima do indivíduo e da cidadania afro-brasileira se dá 

também na integração de sua herança representada no decorrer do calendário escolar. 

Outro dado importante que pode ser notado na entrevista fechada é que a base para 

encontrar materiais acerca da cultura e da História afro-brasileira é a internet – seguida de 

livros, revistas, jornais e vídeos. Assim, a importância da representação midiática também 

pode ser relacionada ao que estes docentes utilizam em sala de aula e quais fontes subsidiam 

suas aulas. Por isso a importância de mídias, como o exemplo dos livros de Nelson Mandela 

(ver capítulo 2.1 Multi/inter/transculturalidade: a mestiçagem e o erê), promotoras de 

políticas públicas, justamente, para atender às demandas sociais. No Brasil, onde mais da 

metade de sua população se autodeclara negra, a marginalização destes cidadãos nega sua 

cidadania por intermédio da escassez representativa. 

O abismo evidenciado nas declarações das docentes, com relação ao conhecimento de 

materiais acerca da lei e, principalmente, ao acesso ao mesmo, é um dado que mostra a 

estratificação das ações advindas de políticas públicas, conforme destacamos no universo 

amostral desta metodologia. Programas como o São Paulo Educando pela diferença para a 

igualdade e o RS Negro trazem como proposta aproximar a política pública com os contextos 

e as particularidades de cada Estado. Porém, as estratificações e os passos para que os 

conteúdos federais e estaduais sobre a lei 10.639/2003 cheguem aos docentes e à escola 

dificultam a apropriação. Na reclamação de uma das professoras paulistas, em que ela afirma 

seu desconhecimento com relação aos materiais por “Não ser o público-alvo”, mais uma vez, 
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revela-se o não funcionamento da transversalidade proposta pela lei 10.639/2003. Pode-se 

entender, então, que, apesar de seus 12 anos em vigência, a referida lei ainda causa 

estranhamento entre os docentes, que ora aparentam não ter maturidade cultural para lidar 

com a temática e as questões como o racismo, ora encontram dificuldades em encontrar os 

materiais desenvolvidos pelo MEC, como é o caso do kit A Cor da Cultura e das cartilhas de 

Relações étnico raciais e de gênero (2007). Esta última, embora tenha tiragem de 40 mil 

exemplares para cada cartilha, distribuídas nas Diretorias de Ensino/Coordenadorias 

Regionais de Educação, é desconhecida de todos os professores entrevistados para este teste – 

apesar de as cartilhas serem disponibilizadas91 na página do MEC.  

A professora que havia tido algum contato com este material, o havia usado para 

abordar a temática de gênero e não as questões étnico-raciais. Vale ressaltar que, para esta 

análise, os motivos os quais ressaltamos a não apropriação dos professores estão diretamente 

relacionados às respostas dadas nas entrevistas.  

Retomando os níveis de consciência de Dênis de Moraes (2010), é possível identificar 

o nível profissional desta consciência nas respostas, pois as professoras reconhecem seu lugar 

de fala (sua classe), enquanto formadoras de opinião, com influência de seus discursos e suas 

práticas no ambiente escolar. Da mesma forma, atribuir “mais” responsabilidade de tratar o 

tema aos professores negros ou somente aos professores de História (principalmente), Língua 

Portuguesa e Arte, acaba por burocratizar o diálogo, a legitimação e, muitas vezes, a 

construção coletiva identitária que a lei pode propor a partir da transversalidade.  

Pode-se afirmar que há evidencias do nível solidário da consciência, quando uma das 

professoras afirma já ter introduzido um autor negro de literatura infanto-juvenil em sala de 

aula – como é o caso do exemplo de Júlio Emílio Braz, com a obra Crianças na escuridão. 

Trabalhar a questão da desigualdade, principalmente, a partir de personagens como crianças 

vulneráveis, como é o caso narrado no livro, evidencia a questão transversal na qual a 

atividade pedagógica pode estar inserida. Desse modo, é possível dialogar acerca dos fatos 

cotidianos e das diferenças enfrentadas dentro e fora do ambiente escolar. O nível solidário de 

consciência faz valer os direitos entre os pares em dada categoria e entre as demais pessoas na 

sociedade. Ou seja, a partir da contextualização e da inserção de dados socioeconômicos é 

possível conscientizar e humanizar os alunos por intermédio dos conteúdos trabalhados. 

 

  

                                                           
91 Um exemplo é o módulo 1 “Ética” disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/1_rel_etica.pdf>. Acesso em: 28 nov. 2014. 
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3.5.1 REALIDADES E DESAFIOS CULTURAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 

As entrevistas fechadas foram respondidas após o contato da pesquisadora com a 

Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo – a mesma negociação foi realizada 

com a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Desta maneira, a 

entrevista fechada foi apresentada e enviada aos responsáveis pela Educação para Relações 

Étnico-Raciais92 de cada Diretoria de Ensino, bem como para os professores de História, 

Língua Portuguesa e Arte jurisdicionados à Diretoria de Ensino de Mogi das Cruzes/SP.   As 

entrevistas, nas duas esferas, foram respondidas no mês de agosto e entregues à pesquisadora 

em setembro.  Para facilitar a organização de nossa análise, primeiro apresentamos as 

respostas vindas das Diretorias de Ensino e, em seguida, as respostas dos professores de Mogi 

das Cruzes. Apesar da instabilidade política devido à greve dos professores no primeiro 

semestre, como as entrevistas foram encaminhadas também com a assinatura da Secretaria 

Estadual de Educação, obtivemos um retorno considerável de respostas, cujos conteúdos 

podem ser conferidos a seguir.  

 

A) PCNPs responsáveis pela ERER  

Das 91 Diretorias de Ensino existentes no Estado de São Paulo, 61 responderam a 

entrevista fechada, atingido 76 municípios distintos. Das 85 respostas obtidas, seis são 

provenientes de Supervisores de Ensino, outras seis não se identificaram – sendo assim, 73 

respostas são de PCNPs. Os docentes que integram esta amostragem são responsáveis pelas 

seguintes áreas de conhecimento ou disciplinas: Arte, Ensino Fundamental, Educação 

Ambiental, Grêmio Estudantil, Ensino Religioso, Ciências Humanas, Educação Especial, 

Educação para as Relações Étnico-Raciais, Filosofia, Geografia, História, Língua Portuguesa, 

Literatura, Programa Ensino Integral, Sociologia e Supervisão de Ensino.  

Dos professores participantes desta pesquisa, 56 se identificam com o sexo feminino, 

ao passo que 29, com o masculino. Com relação à titulação, dois professores são doutores, 18 

mestres, 39 especialistas e 26 graduados. Entre estes docentes, o mais novo no magistério está 

há cinco anos e o mais velho, há 37 anos. A média de idade de atuação no magistério dos 85 

participantes é de 18 anos e seis meses.  

                                                           
92 Os responsáveis pela Educação para Relações Étnico-Raciais (ERER) são Professores Coordenadores do 

Núcleo Pedagógico (PCNPs). Cada Diretoria de Ensino possui um núcleo pedagógico que abordam as diferentes 

áreas presentes nas escolas, sendo uma delas a ERER. 
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Na leitura das entrevistas, notam-se algumas respostas idênticas vindas de uma mesma 

Diretoria de Ensino – ou seja, as respostas do Supervisor de Ensino e do PCNP são idênticas. 

Trazemos como hipótese para tal fato, a possibilidade de uma mesma pessoa ter respondido 

para os dois cargos.  

Quando perguntados se conhecem a lei 10.639/2003, todos os professores disseram 

que sim. E quando questionados se trabalham os conteúdos afro e afro-brasileiro no Núcleo 

Pedagógico ou nas escolas, 82 disseram que sim e apenas três professores responderam que 

não trabalham. 

 Dos 82 que responderam que sim, destacamos a seguir os que especificaram a 

abordagem:  

a) Seis docentes afirmam que a partir do trabalho intermediado pelo PCNP; 

b) 12 afirmam que a partir de formação e orientação técnica aos professores, bem como 

com capacitações dos PMECs (Professor Mediador Escolar e Comunitário) e nas 

escolas (utilizando projetos interdisciplinares); 

c) Nove a partir de materiais disponibilizados no Núcleo Pedagógico, exposição de 

trabalhos na Diretoria de Ensino realizado pelas escolas e com acompanhamento 

pedagógico nas escolas; 

 

Apesar das maneiras elencadas, houve críticas também. Alguns PCNPs consideram 

“prejudicada” a forma como o tema é abordado, devido à fragmentação do processo, como 

alerta uma participante destacada a burocratização do sistema, pois somente os coordenadores 

ou professores específicos das áreas são convocados.  “Trabalho com o Núcleo Pedagógico, 

porém, como os professores não podem ser convocados, o trabalho fica prejudicado; a 

formação é prejudicada”, afirma a Professora X.  

 Acerca do uso dos materiais específicos recebidos nas formações de professores, 14 

docentes afirmam não fazerem uso dos mesmos. As respostas afirmativas tiveram tais 

materiais elencados:  

a) 13 professores fizeram menção direta à legislação, sobretudo à lei 10.639/2003; 

b) 15 fazem uso de materiais disponibilizados pela Secretaria Estadual de Educação e 

outros obtidos por meio de pesquisas;  

c) Oito fazem uso das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 

d) Cinco citaram o Plano Nacional de Implementação e Diretrizes sobre a temática; 
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e) Oito destacaram o documento Orientações Curriculares e Expectativas de 

Aprendizagem Étnico-racial para a Educação Étnico-racial na Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio; 

f) Três professores citaram textos e palestras do curso do professor Henrique Antunes 

Cunha Jr93;  

g) 24 citaram o programa São Paulo: Educando pela diferença para a igualdade, além 

de livros da Sala de Leitura/Secretaria Estadual de Educação e a bibliografia do curso 

Africanidades; 

h) 12 citaram materiais externos como o kit A cor da cultura94 (MEC); Psique e 

Negritude; Superando o Racismo na Escola; História Geral da África (Unesco, 2010) 

e Situação Social da População Negra, Curso História da África (CENP, 2010); 

coleção Percepções da diferença; e Cultura Africana e Afro-Brasileira na Educação 

Infantil; 

i) Dois professores citaram o Centro de Articulação das populações marginalizadas 

práticas para a diversidade: reflexões de professores; 

j) 11 docentes citaram uso de vídeos, músicas, charges e textos variados. 

 

 Dos 14 professores que responderam que não fazem uso de materiais recebidos nas 

formações, nove afirmam não terem recebido qualquer orientação ou material didático-

pedagógico que lhes subsidia a trabalharem os conteúdos da lei 10.639/2003. A principal 

reclamação destes é o fato de que os materiais não estariam na rede, apesar do programa São 

Paulo: Educando pela diferença para a igualdade e outros conteúdos estarem online.  

Entre os 76 docentes que afirmam terem recebido tanto material quanto orientação, há 

opiniões variadas. A maioria exalta a qualidade do material recebido na Diretoria de Ensino. 

Já as críticas salientam que os conteúdos são superficiais e que há a necessidade de formação 

continuada; as aulas expositivas desmotivam o professor, assim como a videoconferência; e 

que é necessário revisar o conteúdo para aprofundamento. 

 Das 85 participantes, 30 afirmam não conhecer o kit A cor da cultura – e 41 afirmam 

não o utilizar, ou seja, 14 professores que conhecem o kit, não o utilizam. Abaixo destacamos 

algumas avaliações sobre o kit dos 44 professores que afirmaram utilizá-lo:  

                                                           
93 Especialista em Educação, sobretudo acerca das temáticas: etnia negra e Educação, africanidades e 

afrodescendência, história e cultura africana e afrodescendente e espaço urbano.   
94 Uma parceria entre o MEC, o canal Futura, a Petrobrás, o Centro de Informação e Documentação do Artista 

Negro (Cidan), a Fundação Palmares, a TV Globo e o SEPPIR. 
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a) Bom, pois é importante para a reflexão. Abre possibilidades com currículo formal, de 

diferentes maneiras; 

b) Bom para estudo, embora haja biblioteca na escola e Sala de Leitura; 

c) Bom, mas na sala de aula é preciso o desenvolvimento de práticas, não somente 

textos; 

d) Bom apoio para o professor; 

e) Atualizado e ilustrado; traz contextos; 

f) Sugestões interessantes de trabalho, há bom embasamento teórico para as formações 

dos professores; 

g) Estimula o debate acerca das relações étnico-raciais; 

h) Necessita aprofundamento de alguns itens. 

 

Destas opiniões, percebemos que o kit A cor da cultura, embora possa embasar o 

professor a dar os primeiros passos para a exposição do conteúdo afro e afro-brasileiro, ele é 

insuficiente. A cobrança dos professores por práticas, dá-se justamente devido à dinâmica em 

sala de aula, bem como o aprofundamento da temática para instigar o interesse de alunos e até 

do próprio professor. Apesar das críticas, o material é considerado bom, com ilustrações e 

atualizações, com destaque aos ganchos para o debate dos conteúdos mencionados – a 

promoção do diálogo acerca das relações étnico raciais e a possibilidade de abertura no 

currículo formal são os pontos que atraem os professores a utilizarem o material. Nota-se a 

menção à biblioteca escolar e à Sala de Leitura, locais com livros disponibilizados e 

fisicamente ao alcance da comunidade escolar – como o kit A cor da cultura está também 

disponível na internet, esta dependência pode ser um obstáculo/inibidor para algumas pessoas. 

As justificativas para o não uso do kit A cor da cultura foram:  “Não receberam o 

material na Diretoria de Ensino”, “Não houve divulgação”, “Desconhecem”, “Usarão no 

futuro”, “Não é um material da Secretaria Estadual de Educação”, “Usam livros pertinentes ao 

acervo da escola, para facilitar o trabalho do professor”, “Preferem texto com alguma 

indicação de prática em sala de aula”, “Não atua em sala de aula” e “A agenda das ATPCs95 

não propiciam horas para a formação do professor”. Para esta questão, 17 professores não 

responderam o motivo de não usarem o kit.  

Sobre a série Relações étnico-raciais e de gênero (2007), 45 professores afirmam 

conhecer, enquanto 40 dizem desconhecer as cartilhas. Sobre o programa São Paulo: 

                                                           
95 Aulas de Trabalho Pedagógico Coletivo. 
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Educando pela diferença para a igualdade, criado e implementado pela Secretaria Estadual 

de Educação em parceria com a Universidade Federal de São Carlos, 53 docentes afirmam 

conhecê-lo e 32, o desconhecem. Tais respostas evidenciam que há diferenças com relação ao 

acesso e ao conhecimento dos três materiais mencionados – trazemos como hipótese a falta de 

iniciativa e motivação de alguns professores e gestores, a burocratização com que o material é 

encaminhando (sendo introduzido, muitas vezes, nas formações; sem obrigatoriedade de 

aprofundamento dos docentes), e o distanciamento das práticas em sala de aula e da realidade 

de cada comunidade escolar com os conteúdos mencionados.  

Quanto a possíveis intervenções constatadas após 2003, quando a lei 10.639 foi 

instaurada, 51 professores afirmam ter percebido algum avanço nas relações em sala de aula a 

partir da abordagem da cultura afro e afro-brasileira – nove responderam que não constataram 

avanço e 25 observaram poucos avanços. Sete professores afirmam ainda que não 

encontraram dificuldades na formação dos professores para trabalhar os conteúdos afro e afro-

brasileiro. Entre os 78 que encontraram dificuldades, destacamos abaixo algumas delas, sendo 

que as demais estão relacionadas à resistência do corpo docente, à continuidade na formação 

de professores, ao interesse e ao preconceito dos alunos, à falta preparo do professor vindo da 

graduação com relação aos conteúdos afro-brasileiros e à informação trabalhada com 

estereótipos preconceituosos pela comunidade escolar.  

  

A maior dificuldade é promover junto aos professores a compreensão de que esses 

conteúdos encontram-se inseridos no currículo e que devem ser trabalhados ao longo 

do ano letivo, no desenvolvimento dos conteúdos propostos, dessa forma abordo 

sempre esta problemática com os professores e professores coordenadores das escolas 

com as quais trabalho. Dificuldade de interação além do diálogo. (Professor A)96 

 

Promover a interdisciplinaridade conforme previsto na Lei 10.639/2003, pois o 

trabalho, na maioria das escolas, encontra-se restrito às disciplinas específicas de Arte, 

História e, eventualmente, Língua Portuguesa. Este conteúdo costuma ser aplicado em 

datas comemorativas. (Professor B) 

 

No início, havia mais resistência, mas hoje é menor. A própria cultura de que não há 

preconceito no Brasil, a ideia de sermos todos iguais. Que a História afro-brasileira já 

fazia parte da História do Brasil. Um dos entraves está relacionado aos professores 

evangélicos (nem todos), que demonizam os conteúdos relacionados à cultura afro e 

africana.  Outro obstáculo está relacionado à formação inicial, que não privilegia a 

História da cultura e das religiões de matrizes africanas. Muitos professores afirmam 

não haver discriminação dentro das escolas, pois, para muitos somos todos iguais, com 

iguais necessidades. (Professor C) 

 

                                                           
96 Em respeito ao direito à privacidade dos professores, optou-se por chamá-los de por letras do alfabeto e 

números, ao invés de indicar seu local e sua identidade real.  
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Falta de materiais especifico para trabalhar com aluno – na escola não há material, o 

apoio é só o site. (Professor D) 

 

Deficiência da formação do professor de História desde a graduação, além de 

preconceito e resistências às ações propostas. (Professor E) 

 

A formação fica muito prejudicada pelo fato dos professores não poderem ser 

convocados, além do fato de que as ações são tímidas. Alguns professores ainda 

relutam em trabalhar o tema por ele ainda não estar de forma explícita nos Cadernos 

do Professor e do Aluno e entenderem que se trata de um Projeto paralelo. É um 

trabalho constante de formação e conscientização. Inserir no projeto Político 

Pedagógico da Unidade Escolar. (Professor F) 

 

O não envolvimento de toda escola. Os professores se dizem não preparados para 

discutir estas questões. Em mostrar para o professor que não é um assunto pontual, 

mas sim parte do currículo, e que não deve ser apresentado somente em 20 de 

novembro. (Professor G) 

 

Falta de formação da SEE e rotatividade dos professores. Gestão de tempo. Em 2015, 

a limitação orçamentária para realização de OTs, as orientações técnicas. (Professor 

H) 

 

Em anos anteriores, com exceção da temática religiosa, sempre delicada, não tive 

problemas significativos; no Ensino Médio, a carga horária reduzida das disciplinas é 

uma dificuldade apontada pelos professores para uma abordagem não superficial. 

(Professor I) 

 

Formação docente na área de Humanas focalizando temas quase sempre eurocêntricos, 

onde os aspectos de matriz africana, geralmente, aparecem como meros coadjuvantes, 

como ‘curiosidades’ ou sem o mesmo peso conferido a outros temas (problema ainda 

existente nas Licenciaturas de História), noções de diversidade, pluralidade e inclusão 

necessárias à visão de mundo e aos métodos empregados em Filosofia e Sociologia, 

visão de uma África ‘folclórica’, ou de uma ‘africanidade’ funcional a um 

assimilacionismo acrítico e não-contextualizado, isso quando as áreas quilombolas 

desaparecem dos mapas e a referência étnico-cultural e étnico-demográfica é quase 

sempre a Bahia (especialmente nas aulas de Geografia). Trata-se de problemas de 

formação na própria universidade, nos livros didáticos, além do pouco espaço nas 

ações contínuas de formação (em comparação com outras) que ocorrem na rede. Outra 

dificuldade está no medo que muitos(as) docentes têm de reações de estudantes e 

familiares de estudantes com concepções moral-religiosas estigmatizantes da 

africanidade. (Professor J) 

 

Ainda há muita resistência em conhecer a legislação que norteia esse trabalho e a 

maioria dos professores não entende que o conteúdo pode ser trabalhado no cotidiano 

do currículo, mesmo que não esteja em evidência na situação de aprendizagem que 

está trabalhando. Muitas vezes, estamos trabalhando um determinado tema e, num 

questionamento do aluno, surge uma oportunidade de introduzir o conteúdo afro e 

afro-brasileiro e essa oportunidade se perde. (Professor K) 

 

 

Assim disposto, nota-se de um lado significativa resistência na apropriação da 

temática e por outro uma aproximação superficial dos professores, sobretudo, com o conteúdo 

afro e afro-brasileiro baseada em estereótipos, o que dificulta o envolvimento da comunidade 
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escolar na temática. Desta maneira, observa-se que tais resistência e superficialidade podem 

contribuir para a redução da abordagem da temática citada ao 20 de novembro – o Dia da 

Consciência Negra. Ora, trata-se, portanto, de uma estrutura cultural resistente à inclusão do 

conteúdo afro e afro-brasileiro ao cotidiano, de modo a colocá-lo como exótico. 

   Tal processo, que vem de fora da escola para dentro dela, traz e expõe fragilidades 

também da formação universitária em Ciências Humanas (conforme apontado pelo Professor 

J) e resquícios da política de embranquecimento para tratarmos a cultura brasileira e a própria 

Educação para relações étnico-raciais, é um obstáculo que resulta na dificuldade de 

compreensão dos professores com relação ao currículo e a temática da lei 10.639/2003. A 

dificuldade no diálogo, segundo observamos nas declarações destacadas, dá-se também na 

tentativa de promoção da interdisciplinaridade, indo além das disciplinas citadas pela referida 

lei (História, Arte e Língua Portuguesa). A própria apropriação de novas posturas no ambiente 

escolar e na sociedade fazem parte de um processo recente, que quebra o status quo 

(quebrando a hegemonia vinda da interpretação eurocêntrica) e contribui para uma sociedade 

mais igualitária na cultura e na representação. 

Ainda com relação ao contato com os conteúdos afro-brasileiros interpretados com 

colonialismos e pela vertente do embranquecimento, há o relato de demonização com relação 

às religiões de matriz afro por parte de professores evangélicos. Vale ressaltar que no 

processo colonizador, o qual foi imposto no Brasil, a catequização e a imposição do 

catolicismo/cristianismo são marcas ainda fortes em nossa cultura. Dessa maneira, na cultura 

popular, nota-se a diminuição e a visão estereotipada com relação às religiões de matriz afro, 

geralmente reduzidas e associadas à macumba. Assim, diante destas falas, há o contraste com 

relação aos relatos indicando que há resistência e a outro que afirma que não há mais 

resistência, pois dissemina-se a ideia de que somos todos iguais. Ora, como pode-se 

considerar uma realidade não racista e igualitária, se ainda há quem diminuía a africanidade? 

Trazemos como hipóteses as seguintes circunstâncias: o ambiente harmonioso pode ser a 

realidade de uma(s) comunidade(s) escolar(es) específica(s) ou o preconceito é algo tão 

enraizado que pode não ser notado – ou ainda, tratar-se de um discurso “politicamente 

correto”. 

 Ainda, segundo as respostas, a deficiência na formação do professor desde o Ensino 

Superior contribui com a leitura errônea de alguns docentes, bem como sua resistência em 

incluir o conteúdo afro e afro-brasileiro em suas aulas. Voltamos ao conceito de má-vontade e 

racismo institucionalizados e sistematizados. Outro exemplo de tal burocratização evidencia-
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se na justificativa da escassa carga horária nas escolas e a falta de material específico para 

trabalhar com o aluno – segundo o relato, muitas vezes, a escola não dispõe de materiais na 

biblioteca e na Sala de Leitura. Além disso, enfatizamos as reclamações acerca das ações 

tímidas nas formações dos professores, já mencionadas neste item, em que nem todos os 

professores podem ser convocados – devido à hierarquização das funções no sistema 

educacional. Assim, os professores sugerem a inserção mais efetiva de um projeto pedagógico 

da escola – para que o conteúdo afro e afro-brasileiro desperte a curiosidade sem estigma e 

preconceito.  

 

B) Professores de História, Arte, Língua Portuguesa e Coordenadores Pedagógicos de 

Mogi das Cruzes/SP 

Após enviarmos as entrevistas fechadas, 253 professores se dispuseram a participar 

desta pesquisa97. Eles formam um grupo constituído por 48 Coordenadores Pedagógicos, 65 

professores de História, 40 de Arte e 100 de Língua Portuguesa – sendo que 211 se 

declararam do sexo feminino e 42 do sexo masculino. Destes docentes, 235 trabalham em 

Mogi das Cruzes, 11 em Biritiba Mirim e 7 em Salesópolis. 

Com relação à formação, 182 docentes são graduados, 63 possuem especialização e 

oito são mestres. Sobre o tempo de magistério, o mais novo atua há sete meses e o mais velho, 

há 34 anos – uma média de 13 anos e dois meses entre os 253 participantes. Quanto ao local 

de atuação, 153 professores afirmam trabalhar em somente uma unidade escolar, 82 em duas, 

15 em três, um em quatro e duas em cinco. Quando questionados se conhecem a lei 

10.639/2003, 221 responderam que sim e 32, que não. 

Quando perguntados se trabalham conteúdos sobre a cultura afro e afro-brasileira em 

sala de aula, 204 responderam que sim, 35 que não e 14 disseram que às vezes. Os professores 

que não trabalham alegam que não receberam material algum ou, então, não atuam mais em 

sala de aula. A seguir, descrevemos as maneiras nas quais estes conteúdos são expostos pelos 

professores nas salas de aula: (a) adaptação junto ao currículo da base comum nacional; (b) a 

luta dos negros e sua contribuição na identidade nacional; (c) fatos históricos como a Revolta 

dos Malês e Conferência de Bandung; (d) em projetos da escola desenvolvidos pela 

coordenação e a partir do Projeto Africanidades; (e) diálogo com os professores, 

principalmente nos ATPCs; (f) trabalhos atribuídos às disciplinas de História, Arte e Língua 

                                                           
97 Quando a pesquisadora solicitou o número de professores de História, Arte e Língua Portuguesa nas escolas de 

Mogi das Cruzes – público-alvo para as entrevistas -, a Diretoria de Ensino da referida cidade afirmou não 

possuir a quantia exata. 
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Portuguesa; (g) interdisciplinaridade, apresentação da legislação e aspectos culturais; (h) 

uso  de livros didáticos, leituras diversificadas, contos, exposição de elementos de matriz 

africana; (i) incentivo aos alunos para construírem suas arvores genealógicas; (j) temas 

transversais para datas comemorativas, como o 20 de novembro; (k) influência africana na 

Língua Portuguesa; e (l) abordagem de questões como o preconceito racial, o negro desde a 

escravidão, à marginalização e à influência cultural.  

Além disso, os professores afirmam que usam como material didático: livros didáticos 

e paradidáticos, internet, Caderno do Aluno e do Professor, material didático variado, filmes e 

documentários, músicas e contos africanos, reportagens que abordam a questão racial 

(discriminação e racismo), textos xerocados, audiovisual e histórias em quadrinhos, cartilhas 

do MEC, o kit A Cor da cultura,  artigos acadêmicos, imagens, peças publicitárias, danças, 

debates, PCNs98, acervo da biblioteca, apresentação em Power Point e a canção “O 

nascimento do samba”, de Martinho da Vila.  

Acerca de orientação e material didático-pedagógico para trabalhar o conteúdo afro e 

afro-brasileiro, 82 professores confirmam o recebimento, ao passo que 171 alegam não terem 

recebido nenhum dos dois. 

Acerca das dificuldades enfrentadas para trabalharem o conteúdo afro e afro-brasileiro 

em sala de aula, 93 professores afirmam não encontrarem obstáculos, enquanto que oito não 

tentaram usar os conteúdos, dois afirmam não terem recebido orientação e dois afirmam não 

terem recebido o material – quatro professores não responderam à pergunta. Destacamos a 

resposta de três professores que afirmaram não terem problemas em trabalhar o conteúdo afro 

e afro-brasileiro em sala de aula: 

 

Acredito que hoje não haja grandes embates ao tratar do assunto, pelo contrário, 

quando se está discutindo com relevância o conteúdo e evidenciando a contribuição da 

cultura afro na formação identitária nacional, seja por meio da língua e sua herança, 

seja por meio da dança e da musicalidade, os alunos se interessam muito mais. 

(Professor A1) 

 

Procuro explanar o assunto apresentando os aspectos positivos da cultua afro-

brasileira e enaltecendo personagens como João Candido, Zumbi dos Palmares, Chica 

da Silva e de artistas e cantores consagrados na nossa cultura. (Professor A2) 

 

Os alunos gostam do tema, alguns não são favoráveis, não concordam, por exemplo, 

que descendentes afro e afro-brasileiros tenham cotas de vagas nas universidades e, 

infelizmente, alguns professores também não se interessam por esse tema. (Professor 

A3) 

 

                                                           
98 Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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Segundo as respostas destacadas, notam-se três pontos acerca da aceitação de 

professores e alunos para trabalharem o conteúdo afro e afro-brasileiro. Utilizamos a palavra 

aceitação e não apropriação neste momento, devido à resistência evidente para aceitar-se a lei 

10.649/2003. A primeira resposta afirma que não há resistência e parte da aproximação em 

sala de aula a partir dos elementos já presentes na cultura e no cotidiano, como as heranças na 

língua e na musicalidade – a segunda resposta é um complemento à exaltação positiva dos 

aspectos afro-brasileiros destacando personagens culturais. Já a terceira evidencia o 

posicionamento resistente na questão das cotas, interpretadas de forma anacrônica, 

desconsiderando-se uma dívida histórica, um passado sem indenização e que contribuiu para 

que o povo negro fosse posto às margens da sociedade brasileira. Esta última resposta enfatiza 

ainda o desinteresse por parte de docentes. Apesar de apresentarem pontos de vista diferentes, 

as respostas revelam um outro processo com relação à leitura da afro-brasilidade – um 

processo que a reconhece e a traz para o debate acerca da cultura, da identidade e das 

estruturas sociais brasileiras.    

Dos 144 professores que responderam à questão afirmando encontrarem dificuldades, 

destacamos alguns destes relatos. A principal delas foi a falta de material sobre o tema, bem 

como sua divulgação, orientação técnica e escassez de recursos pedagógicos. Além disso, 

trabalhar o próprio conhecimento da lei 10.639/2003 foi visto como um dos obstáculos – 

alguns professores a desconhecem, como já pudemos observar nas respostas aqui 

apresentadas.  Além disso, segundo os relatos, nem sempre os professores atendem ao pedido 

para que o conteúdo afro e afro-brasileiro seja inserido em suas aulas como pede a lei. Uma 

docente declarou: 

 

Não recebi formação adequada para abordar o tema com desenvoltura junto aos 

alunos. É preciso conhecer os materiais de apoio, participar de cursos e palestras, 

visitar museus, dentre outros recursos que ajudem a sanar a lacuna ocasionada pelo 

descaso das universidades e das autoridades competentes com a temática negra. 

(Professor A4) 

 

O preconceito religioso e racial também foi bastante citado como obstáculo, se 

alastrando da sociedade para dentro do ambiente escolar. Este fato dificulta o combate ao 

preconceito e a mediação de tensões surgidas acerca do assunto. Com relação aos professores, 

destacou-se também a queixa sobre a falta de formação no currículo universitário sobre 

História da África – principalmente, em Língua Portuguesa, Arte e História, as disciplinas 

mencionadas pela lei 10.639/2003.  
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Salas de aula com muitos alunos e o preconceito/a resistência por parte dos mesmos 

sobre os conteúdos afro e afro-brasileiro também foram relatados. Entre as resistências há “A 

aceitação dos alunos afro-brasileiros em ouvir a história do seu povo. Muitos sentem orgulho, 

contudo. A falta de conhecimento prévio dos alunos também, que trazem estereótipos – o 

trabalho, então, é para descontruir esta visão”, apontou a Professora Z.  

“A maior dificuldade é eles (alunos e professores) acharem que esse assunto é 

repetitivo. Eles reconhecem o tema e acham desnecessária sua abordagem. Então, existe a 

necessidade de mostrar que pelo fato do problema (racismo) se repetir é necessário um 

trabalho constante de conscientização”, pontuou a docente Y. Além disso, foi apontado o 

preconceito por parte da comunidade e o fato da pauta étnica-racial ser abordada sempre pelo 

viés escravista/colonialista. “Encontrar materiais adequados e também estabelecer relações 

que ultrapassem a questão da discriminação e efetivamente mostre as ricas contribuições 

dessa etnia em nossa cultura”, citou a professora W acerca das dificuldades.  

Assim, apontou-se também a necessidade de desmitificar alguns fatos históricos 

relacionados à história do povo negro no Brasil. Além disso, rever a abordagem do linguajar 

para que nenhum tipo de discriminação seja cometido também foi considerado. A falta de 

tempo dos professores em dar conta das demandas do currículo e dos projetos também foi 

mais um obstáculo lembrado.  

Sobre as orientações e os materiais didáticos acerca da lei 10.639/2003, 82 professores 

compartilharam suas opiniões e 171 não responderam à questão. No geral, as respostas são 

positivas, exaltando que tanto as orientações quanto os materiais deram um caminho inicial 

para que as escolas trabalhem o conteúdo afro e afro-brasileiro. Segundo a Professora A5, o 

material é relevante, pois, o negro é retratado como agente histórico e não, somente, como 

escravo – desconstrução que pode contribuir com a autoestima da comunidade escolar. Assim, 

trata-se de um subsidio contextualizado e que contribui com as necessidades inclusivas da 

comunidade.  

Uma das atividades destacadas foi a palestra com o professor e historiador Alfredo 

Boulos, inserida no Caderno do Aluno, esclarecendo abordagens pertinentes sobre a cultura 

afro-brasileira. Embora bem-aceita a atividade foi considerada insuficiente. 

As orientações passadas aos professores foram muito breves, salientam e requerem um 

trabalho continuado, com mais diálogos tanto para professores quanto para alunos.  

 

O conteúdo do material didático é escasso, alguns apresentam poucas páginas com 

breves explicações e textos. Os textos mais frequentes são de Mia Couto, embora 
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mencionem Nelson Mandela, António Lobo Antunes, Lídia Jorge e Helder Macedo – 

os três últimos são escritores portugueses que viveram na África. Para adquirirmos 

materiais para o aluno, consultamos na internet. (Professor A6)  

 

O vídeo e a coleção História Geral da África, recebidos para compor as bibliotecas, 

foram considerados eficazes e pertinentes. Além disso, o projeto Africanidades, promovido 

pela Diretoria de Ensino, foi considerado bom para conhecimentos e aprofundamentos. Os 

relatos enfatizam ainda a riqueza em informação artística por meio de imagens e o cuidado em 

especificar o tema abordado. Segundo a Professora A7, eles “Potencializam as práticas 

pedagógicas”. 

Alguns professores, porém, reclamam do fato de não possuírem material algum nas 

escolas. Há ainda reclamações acerca da escassez do material – que poderia ser ampliado e 

mais acessível, de modo a trabalhar sempre a conscientização cidadã para uma sociedade 

plural. Devido à limitação do material, alguns professores afirmam complementar os 

conteúdos com pesquisas feitas na internet, sobretudo. Temas como discriminação e 

intolerância racial, segundo as respostas dos professores, também deveriam ser mais e 

melhores abordados, assim como uma bibliografia mais detalhada e especializada poderia 

ajudar. 

Outra reclamação é acerca das formações, pois há professores que afirmam que não 

receberam orientações, enquanto outros reclamam da superficialidade dos encontros de 

formação. Apesar dos elogios, há docentes que consideram o material complexo e pouco 

didático, cuja contextualização poderia ser mais clara, como por exemplo nas opiniões abaixo: 

  

Trata-se de um assunto de elevada importância, que necessita ser bastante explanado 

na sala de aula. Sinto que são necessárias maiores orientações para elaboração de 

projetos, constituído de um vocabulário mais acessível ao educando que o leve de fato 

a uma melhor associação do conteúdo e a associação do mesmo com a prática. 

(Professor A8) 

 

Vivemos em uma sociedade marcada pelo preconceito e pela exclusão, portanto, esses 

materiais são relevantes para o processo de conscientização para uma sociedade mais 

justa e inclusiva. (Professor A9) 

 

Acerca do kit A cor da cultura, entre as 27 avaliações recebidas, destacamos algumas: 

“Bom material, pois é rico em informação”; “Atende às necessidades pedagógicas”; 

“Abrangente e importante para o desenvolvimento social”; “Deveria chegar mais 

constantemente ao professor”; “Ricamente ilustrado”; “Satisfatório”; “Médio”; “Não o 

conheço”. O professor A10, por sua vez, denuncia o despreparo dos professores e identifica 
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potencial de subsídios no kit: “O professor não está preparado para trabalhar com estas 

questões. Acredito que este material possibilita ao professor um norte e uma orientação 

necessária para que não cometa equívocos, nem incentive uma postura racista em sala de 

aula”.  

Quando questionados acerca do motivo para não utilizarem o kit mencionado, 27 

professores não responderam. Entre as respostas, unanimemente, os docentes afirmam que 

desconhecem a existência e/ou o conteúdo de A cor da cultura, bem como não tem acesso ao 

mesmo em sua escola – um professor afirma que as cartilhas ficaram com uma professora que 

se aposentou e outro diz que outro professor a está utilizando. Outra reclamação constante foi 

falta de orientação nas formações sobre a existência do material. “Devido à exiguidade de 

tempo que tenho para trabalhar todo o conteúdo (PCN, exigências de vestibulares e ENEM99, 

etc.) introduzi no planejamento anual apenas assuntos relacionados e contextualizados com o 

conteúdo ministrado”, justifica a Professora A11. 

Acerca dos avanços nas relações em sala de aula, a partir da abordagem da cultura afro 

e afro-brasileira, 156 professores responderam que notam mudanças, principalmente no que 

diz respeito à convivência entre os alunos, à abordagem da História e da cultura afro e mesmo 

à auto aceitação dos alunos afrodescendentes, a partir da valorização cultural. O principal 

ponto levantado pelos professores foi o respeito juntamente com o interesse dos alunos com 

relação ao outro. Porém, 89 docentes não veem avanços, uma vez que consideram a 

abordagem ainda é muito superficial diante da fragilidade social acerca das relações étnicas-

raciais, notando resistência ainda de alguns alunos e o descaso de colegas professores com a 

temática. 

Com relação às cartilhas Relações étnico-raciais e de gênero (2007), 225 professores 

as desconhecem e 28 afirmam conhece-las. Sobre o programa São Paulo: Educando pela 

diferença para a igualdade, 229 afirmam conhece-lo, ao passo que 24 o desconhecem. 

 

C) Análise 

Diante das respostas vindas de PCNPs e professores de História, Arte e Língua 

Portuguesa percebemos a fragmentação do trabalho diante da burocratização com que as 

formações e os materiais são submetidos até chegarem à sala de aula. As reclamações acerca 

da superficialidade, da escassez de tempo para se trabalhar conteúdos afro-brasileiros e da 

descontinuidade da formação revelam a necessidade de se aprimorar a apropriação com 

                                                           
99 Exame Nacional do Ensino Médio. 
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relação ao que pede a lei 10.639/2003. Não é porque há a institucionalização da lei que há sua 

correspondência e sua aplicação prática na sala de aula e nas orientações aos professores. Em 

virtude disso, nota-se também a reclamação da resistência de professores, alunos e da própria 

comunidade escolar por um todo quando elementos da cultura e da História afro-brasileira são 

apresentados. A principal resistência relatada diz respeito ao preconceito com relação às 

religiões de matriz afro. Vale contextualizarmos aqui que a política pública é uma iniciativa 

cidadã que também visa a reparação histórica – no caso do nosso país, o direito à uma visão 

crítica acerca de políticas e práticas escravistas e colonialistas, que ainda perpetuam em nossa 

sociedade, baseadas ainda na política de branqueamento. Ou seja, a prática secular que tentou 

apagar e silenciar elementos afro-brasileiros da identidade nacional ainda perpetua causando 

estranheza aos conteúdos propostos pela lei 10.639/2003. 

Conforme vimos no capítulo 1.3 Ser afro no Brasil: o racismo institucionalizado e a 

luta sociocultural, resistir está ligado também aos dados socioeconômicos brasileiros e à 

representação. Ora, vale lembrar que um a cada 10 negros é analfabeto no Brasil (IPEA; 

ONU; SPM, 2011), dado que representa também condições de escassez para o estudo ou a 

ausência de negros nas escolas – contudo, segundo Mercadante (2015), hoje, 51% dos jovens 

negros matriculados no Ensino Fundamental seguem no Ensino Médio, e a explicação para 

isso são as políticas inclusivas na Educação, que incentivam a permanência destes jovens. 

Estes dados influenciam na permanência do aluno na escola, assim como o trato dado 

ao universo em que ele está inserido e aos sujeitos, os quais ele se identifica. O personagem 

José, no curta-metragem Vista minha pele, aqui analisado, exemplifica a necessidade de 

incluir, acolher e tratar como igual alunos das consideradas minorias, como é o caso dos 

negros. A falta de referência crítica dos professores ao tratar alunos etnicamente diferentes e 

mesmo ao explicar a História brasileira podem desmotivar muitos Josés, que contribuíram 

para estatísticas negativas e para a sub-cidadania.  

Entre os professores que consideram rico o conteúdo apresentado nas cartilhas que a 

Secretaria Estadual de Educação repassa, uma das respostas dos professores de Mogi exaltou 

o resgate da autoestima dos alunos afro-brasileiros, por intermédio da valorização cultural. Ou 

seja, é a leitura do outro de forma não estereotipada (BHABHA, 2011), possibilitando as 

relações interculturais que a multiculturalidade, apenas, não permite. Vale lembrar que, de 

acordo com o IBGE (2010), Mogi das Cruzes tem 424.633 habitantes, sendo que 131.441 se 

autodeclaram pretos ou pardos – ou seja, trata-se de 31,17% da população ou um a cada três 

mogianos; reforçamos, então, a importância da representação e do enfoque do negro enquanto 
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agente histórico e ativo também, não somente escravo e passivo. Pelos relatos, nota-se, 

portanto que a quebra hegemônica, bem como o reconhecimento cidadão do negro, dá-se 

quando o professor busca além da informação burocrática da lei e traz, em seu diálogo na sala 

de aula, exemplos próximos e práticos da realidade na qual a comunidade escolar está 

inserida. Por isso a importância do uso de diferentes materiais e de iniciativas que vão além 

das formações e dos materiais disponibilizados pela Secretaria Estadual de Educação e pelas 

Diretorias.   

Embora não saibamos o número total de professores de História, Arte e Língua 

Portuguesa em Mogi das Cruzes, 338 respostas vindas da Diretoria de Ensino e da Secretaria 

Estadual de Educação expressam abertura dos docentes para debater o tema acerca da lei 

10.639/2003 e o cultivo da relação entre pesquisa, escola e sociedade, em busca de um 

trabalho para a pluralidade e a igualdade. Contudo, nota-se que são ainda os primeiros passos 

para tal objetivo, diante de um caminho longo. 

Embora muitos professores afirmem não encontrar dificuldades em trabalhar o 

conteúdo afro e afro-brasileiro, outros tantos docentes afirmam que além da superficialidade 

com que o tema é tratado, há ainda o viés colonialista com que a contribuição afro é 

representada, bem como uma abordagem que parte sempre do racismo e do preconceito. 

Segundo os relatos, o racismo e o preconceito étnico-racial não sejam trabalhados de forma 

adequada, seja por demanda de tempo, seja por despreparo profissional e condições de 

trabalho escassas, seja por desinteresse de professores e alunos.  

Retomando Freitas (2011), salientamos a má-fé institucional, caraterizada pelo 

despreparo e intolerância no próprio sistema e no ambiente universitário e escolar. Os 

exemplos mediáticos citados ao longo desta dissertação, tais como referências culturais e 

casos de racismo e humilhação no esporte, na escola e na indústria de entretenimento, também 

podem ser resgatados como exemplos e formas de se aproximar de alunos a partir de questões 

acerca de seu mundo. 

O olhar colonialista com relação aquilo que não é eurocêntrico e o outro interpretado 

como inferior e exótico são temas também presentes nos relatos. Como vimos, alguns 

docentes salientam o esforço que é incluir o conteúdo afro e afro-brasileiro no currículo 

nacional, geralmente trabalhado em virtude do 20 de novembro. A quebra de status quo é 

importante para que tais conteúdos possam ser trabalhados com tanta naturalidade quanto a 

apresentação da Literatura Portuguesa no currículo do Ensino Médio, por exemplo.  
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3.5.2 REALIDADES E DESAFIOS CULTURAIS DA SECRETARIA ESTADUAL DE 

EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL 

Assim, como em São Paulo, a análise das entrevistas fechadas do Rio Grande do Sul 

será feita em duas etapas – primeiro as respostas dos assessores afros das Coordenadorias 

Regionais de Educação (CRE) do Rio Grande do Sul, em seguida, as respostas dos 

professores jurisdicionados pela 8ª CRE. 

 

A) Assessores Afros 

As negociações com a Secretaria Estadual de Educação e a 8ª CRE começaram em 

junho de 2014, com diálogos pessoais e por e-mail, período no qual a proposta desta 

dissertação foi apresentada aos responsáveis pela Educação Afro destas instâncias. Devido ao 

baixo número de professores que aceitaram participar da pesquisa, foram abertas duas 

oportunidades (entre junho e julho e entre agosto e setembro) para que os questionários 

pudessem ser respondidos online ou via documento do Word – os docentes puderam escolher 

a plataforma a qual se sentiam mais à vontade. Assim, as entrevistas ficaram abertas para 

serem respondidas até o final setembro de 2015. De um total de 30 assessores afros no Rio 

Grande do Sul, apenas cinco responderam a pesquisa. 

É importante ressaltar que o referido período passou por instabilidades e tensões 

políticas afetando diretamente funcionários públicos e professores, com paralisações e 

reivindicação de melhores salários e o fim do parcelamento das remunerações adotado pelo 

recém-eleito governo estadual. Acreditamos que estes fatores, que compõem o atual cenário 

da Educação gaúcha, influenciaram diretamente na negociação, motivação e recepção do 

instrumento de pesquisa. 

As respostas recebidas são de assessores ligados às CREs das cidades de Ijuí, Xangri-

lá, Osório, Erechim e Santa Maria/Formigueiro, sendo que três se reconhecem como gênero 

feminino e dois como gênero masculino. Dos cinco docentes, três possuem o ensino Superior 

completo (sendo uma mestranda em Educação) e dois possuem especialização. Com relação 

aos anos de magistério, o mais experiente possui 13 anos e o mais jovem 2,5 anos – a média 

entre os cinco é de 6,1 anos dedicados ao magistério. Destes profissionais dois trabalham em 

somente uma escola, dois dedicam-se somente à CRE e um trabalha em três escolas. Das 

disciplinas que lecionam estas foram apontadas nas entrevistas: História (geral e com 

referência quilombola), Língua Portuguesa, Filosofia e Sociologia.  
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Quando questionados se conhecem a lei 10.639/2003, todos os assessores disseram 

que sim – a afirmação também é unânime quando perguntados se eles trabalham os conteúdos 

sobre cultura afro e afro-brasileira em sala de aula. Um dos docentes ainda destaca que, em 

sua Coordenadoria, são encaminhados materiais acerca da questão étnico-racial às escolas, 

além de promoverem eventos sobre a temática e formações continuadas aos professores. 

Sobre os materiais didáticos utilizados, os assessores listaram livros, filmes, textos, 

músicas, o kit A cor da cultura, o programa RS Negro, blogs, produção acadêmica e mídias 

diversas. Apesar disso, houve a crítica de que há pouco material encontrado em livros 

didáticos, por isso o suporte em artigos acadêmicos. Quando questionados acerca das 

orientações para trabalharem os materiais didático-pedagógicos e os conteúdos da lei 

10.639/2003, os assessores divergem. Um docente afirmou que não teve orientação alguma, 

enquanto que dois afirmam que há pouca orientação, mais especificamente, pouca 

informação, formações e materiais disponíveis. Dois professores, contudo, afirmam terem 

recebido a orientação da Secretaria Estadual de Educação, sendo destacado por um deles que:  

 

Sim. A SEDUC oferece constantemente formações para os/as assessores/as das CREs 

e encaminha materiais, tais como o Kit do projeto A Cor da Cultura, RS Negros, 

bibliografia atualizada e pertinente ao assunto e legislação, que são repassados às 

escolas de abrangência. (Professor B1) 

 

Acerca dos materiais didáticos encaminhados pela Secretaria Estadual de Educação 

para os assessores afros, a fim de trabalharem os conteúdos da lei 10.639/2003, um professor 

afirma não os conhecer, enquanto três o classificam como bom, porém bastante simples e com 

carência de profundidade. Apenas um assessor afro (Professor M) considera o material 

pertinente e atualizado, auxiliando-o na desconstrução de “Noções estereotipadas frente às 

questões de identidades negras e indígenas (muito presentes nos livros didáticos, por 

exemplo) e na abordagem das questões culturais em sua diversidade e especificidade”. 

 Dos cinco docentes entrevistados, apenas um não conhece o kit A cor da cultura. Os 

outros quatro afirmam estarem familiarizados100, embora dois destes não utilizem o kit em seu 

trabalho. Os dois professores que utilizam tal material, em sua avaliação, o consideram rico e 

um facilitador para trabalhar a cultura africana e afro-brasileira. Os três docentes que não 

                                                           
100 Segundo o relato de um dos assessores afros, “No ano de 2014, a partir do programa ‘A Cor da Cultura’, 

foram realizados três encontros de formação de professores/as (totalizando 24h), a partir dos quais discutimos 

questões étnico raciais, com palestras, oficinas, relatos de experiência e participação dos moradores do Quilombo 

CASCA de Mostardas e de Alunos da Escola Indígena Nhu Porã de Torres”. 
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utilizam o kit justificaram afirmando que não o conhecem, lhes falte acesso ao material e que, 

apesar do contato com o kit na CRE, ele é pouco divulgado e repassado em pouca quantidade. 

Já o programa RS Negro, desenvolvido e pensado na História afro-brasileira gaúcha, 

sobretudo, três assessores afirmam não conhecerem. Os dois que conhecem afirmam terem 

tido o contato somente após começarem a trabalhar nas respectivas Coordenadorias – um dos 

assessores, inclusive, afirma que o kit foi enviado a todas as escolas jurisdicionadas àquela 

CRE. Com relação às cartilhas de relações étnico-raciais e de gênero, somente um entre os 

cinco professores as conhece – sua justificativa foi ter tomado conhecimento do material após 

começar a trabalhar em sua Coordenadoria. 

Com relação às dificuldades em se trabalhar o conteúdo afro-brasileiro em sala de 

aula, os assessores elencaram obstáculos como: (a) necessidade de aprimorar a maneira de 

abordar a cultura afro-brasileira sem preconceitos históricos; (b) falta de material de apoio que 

não seja superficial; (c) a cultura afro-brasileira, em algumas escolas e Coordenadorias, ainda 

ser vista pela equipe pedagógica como uma questão menos importante ou não prioritária; (d) 

pouco interesse de alunos e professores sobre a temática; e (e) desistência por parte de alunos 

e professores em pesquisar por demandar tempo. 

Finalmente, acerca dos avanços sobre o acesso e a apropriação da cultura afro-

brasileira em sala de aula, dois professores afirmam não terem percebido tal passo inclusivo. 

Um assessor (Professor M1), por ter entrado em sua CRE somente em 2014, disse não ter 

parâmetro para avaliar a questão. Contudo, dois assessores afirmam terem visto progresso, 

mesmo que sutilmente, afinal, há debates e questionamentos acerca da contribuição do negro 

para a formação da cultura brasileira e a própria temática passou a aparecer mais em livros 

didáticos, segundo as entrevistas. 

 

B) Professores de História, Arte e Língua Portuguesa de Santa Maria/RS 

Com o mesmo processo de negociação e período para respostas que os assessores 

afros – e enfrentando também a mesma desmobilização e instabilidade política –, 

encontramos dificuldades e um número reduzido de professores que se dispuseram participar 

desta pesquisa. Entre os 371 docentes (127 professores de História, 69 de Arte e 175 de 

Língua portuguesa), os quais as entrevistas fechadas foram encaminhadas, somente cinco 

responderam. Destes, um se identifica com o gênero masculino e quatro, com o feminino; 

quatro destes professores atuam em Vila Nova do Sul e somente uma em Santa Maria, sede da 

8ª CRE e da Universidade Federal. Dois professores possuem mestrado (sendo um deles em 
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andamento) e dois possuem especialização; um não respondeu. O professor mais novo no 

magistério está em sala de aula há quatro anos ao passo que a mais velha está há 24 anos na 

profissão – a média entre os cincos no magistério é de 8,5 anos. Todos os professores 

trabalham somente em uma unidade escolar e suas disciplinas são: Língua Espanhola, 

Literatura, História, Língua Portuguesa e Arte. Vale lembrar que todas as escolas participantes 

estão jurisdicionadas à 8ª Coordenadoria Regional de Educação (8ª CRE)101. 

 Quando questionados se conhecem a lei 10.639/2003, somente um deles a 

desconhecia. Da mesma maneira, somente um dos professores afirma não trabalhar os 

conteúdos sobre cultura afro e afro-brasileira em sala de aula. Dentre os quatro que afirmam 

trabalhar tais temáticas, o professor B2 destacou este conteúdo sendo trabalhado em 

novembro, devido ao Dia da Consciência Negra, e o professor B3 enfatizou o foco na 

influência da cultura negra na formação social do Brasil. Os materiais mais utilizados por 

estes professores para incluir a temática afro-brasileira em suas aulas são: livros, filmes, 

documentários, artigos acadêmicos, o site do MEC, texto de variados gêneros, imagens e 

obras de artistas brasileiros. 

Dos cinco participantes, quatro professores afirmam não terem recebido qualquer 

orientação institucional ou material didático-pedagógico para trabalharem a temática afro-

brasileira. A forma autodidata e independente para conseguir material foi a justificativa de um 

professor, ao passo que outro afirma que em 2015 nenhum material foi enviado à sua escola. 

O único professor que afirmou ter recebido orientação, destacou também que o material é 

escasso e não há nada envolvendo mídia audiovisual. Cabe salientar que as cartilhas do MEC 

apresentam os audiovisuais aqui analisados.  A opinião deste professor sobre o material 

disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação é insuficiente – ele deu destaque, 

contudo, às reportagens da revista Escola (Ed. Abril) para auxiliar no suporte didático. 

 Nenhum dos cinco professores afirma conhecer o kit A cor da cultura – dessa maneira, 

ele não foi avaliado em nossa entrevista. Os motivos elencados para o não uso do material 

foram: falta de promoção e divulgação do mesmo; desconhecimento sobre o kit; e não 

recebimento do material na escola. Da mesma forma, nenhum dos cinco professores afirma 

conhecer o kit RS Negro, nem as cartilhas Relações étnico-raciais e de gênero (2007). Acerca 

das dificuldades para trabalhar com o conteúdo afro e afro-brasileiro em sala de aula, os 

                                                           
101 A 8ª CRE atende às escolas dos seguintes municípios: Cacequi, Dilermando de Aguiar, Faxinal do Soturno, 

Formigueiro, Itaara, Ivorá, Jaguari, Júlio de Castilhos, Mata Nova, Esperança do Sul, Nova Palma, Pinhal 

Grande, Quevedos, Santa Maria, São Francisco de Assis, São João do Polêsine, São Martinho da Serra, São 

Pedro do Sul, São Sepé, São Vicente do Sul, Silveira Martins, Toropi e Vila Nova do Sul. 
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docentes elencam que: (a) há muito preconceito por parte dos alunos, principalmente quando 

o assunto são as cotas; (b) faltam recursos como bibliografia adequada (escassez de material 

didático) e a contextualização dos temas; e (c) há preconceito e falta de conhecimento por 

parte da comunidade escolar. 

Apesar da lei 10.639/2003, os professores percebem ainda poucos avanços acerca da 

abordagem de conteúdos afro-brasileiros em sala de aula. Eles atribuem os passos curtos ao 

fato do tema ser pouco trabalhado em sala de aula e haver ainda muito preconceito. Apesar 

desta realidade, eles destacam, também, que há alunos que se sentem curiosos acerca da 

culinária africana e das religiões de matrizes afro. 

 

C) Análise 

A partir das respostas dos professores nota-se o baixo nível de envolvimento e a pouca 

intimidade dos docentes e assessores afros com as questões práticas acerca da 10.639/2003, 

sobretudo, seu conteúdo como parte da cultura escolar. É importante ressaltar que a análise 

aqui feita é um micro universo dentro de um recorte previamente apresentado. 

Considerando sempre as respostas apresentadas, notam-se ainda resquícios 

colonialistas e etnocêntricos no que diz respeito à resistência por parte do corpo docente, 

embora haja reconhecimento da relevância dos conteúdos afro e afro-brasileiros para a 

construção de uma escola mais inclusiva e, consequentemente, uma sociedade mais 

igualitária. Relembramos que os professores que responderam à entrevista fechada trabalham, 

principalmente, com as disciplinas de História, Arte e Língua Portuguesa – disciplinas 

destacadas na lei 10.639/2003 para que os conteúdos acerca da História e da cultura afro e 

afro-brasileira sejam abordadas. 

Quando tais conteúdos são trabalhados em sala de aula, segundo os relatos, retomam-

se a folclorização e a exoticidade do outro. Abordar e até mesmo exaltar a cultura afro-

brasileira somente em novembro, devido ao dia 20 (Dia da Consciência Negra), entende-se 

por trazer à tona o caráter exótico desta cultura, colocando-a à parte daquilo identificado 

como cultura nacional. Além disso, promove-se neste processo a invisibilização da cultura 

afro-brasileira, seja ela posição passiva de alguns professores pela espera de materiais, seja 

pelo pouco acesso a um material didático esclarecedor.  

O reconhecimento do preconceito que ainda se naturaliza na comunidade escolar e do 

incômodo de questões acerca da formação social brasileira, como as cotas e o próprio direito à 

representação afro-brasileira, comprovam, mais uma vez, o mito da democracia racial 
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(GOMES, 2014). Quando nem a escola é democrática, reforça-se a colonialidade e os 

próprios ideais da política de branqueamento, que apaga elementos culturais e desmemoriza 

indivíduos, amparados por estruturas rígidas que influenciam sujeitos e instituições, como a 

Educação. 

Acerca do racismo trabalhado com o processo de desmemoria (SCHAUN, 2002), 

ressaltamos aqui o próprio apagamento da História do negro no Rio Grande do Sul, conforme 

já ressaltamos nesta dissertação. Trazemos como hipótese, talvez, o desconhecimento de fatos 

e figuras mediáticas gaúchas por parte dos docentes, que possam facilitar a aproximação do 

conteúdo afro-brasileiro, por intermédio da representação. Outro dado importante para 

compor estas reflexões é a porcentagem de cidadãos autodeclarados pretos ou pardos na 

cidade de Santa Maria: aproximadamente 15,15% da população – 41.845 pessoas entre os 

276.108 residentes de Santa Maria (IBGE, 2010). A negritude e o conhecimento da afro-

brasilidade, como um direito a qualquer cidadão brasileiro, vão além das porcentagens – a 

própria aproximação com a cultura afro-brasileira poderia aumentar os índices de pessoas que 

se autodeclarem negras ou pardas. A falta de abordagem dos conteúdos mencionados em sala 

de aula, portanto, quebra a lógica familiar do ubuntu e a própria noção afrocêntrica com 

relação às contribuições à identidade e à cultura brasileira. Levanta-se também aqui as noções 

de identidade brasileira e identidade gaúcha, bem como as aproximações e distanciamentos 

das mesmas, no que diz respeito à visibilidade de minorias, considerando como fator a 

presença de colônias e seu destaque cultural. 

Apesar dos professores buscarem aperfeiçoamento com especializações e titulações 

como o mestrado, notam-se obstáculos institucionais. A burocratização, quando comparamos 

as respostas dos assessores e dos professores, é perceptível – embora os assessores afirmam 

repassar os materiais, eles nem sempre chegam e se difundem na escola; nem nas disciplinas 

nas quais a lei 10.639/2003 pede, quiçá nas demais matérias. Esta burocratização também 

pode dar margem ao racismo institucionalizado e à própria má fé institucional, conforme já 

mencionamos nesta dissertação. Nossa análise não generaliza as ações, mas destaca hipóteses 

acerca da fragmentação de conteúdos e identidades também no ambiente escolar, uma vez que 

há relatos a respeito da resistência de alunos e professores sobre a temática. Ao mesmo passo, 

vale destacar que há o interesse, conforme o relato, de alunos acerca da cultura africana e 

afro-brasileira. O desafio pode ser, portanto, dosar resistência a partir do interesse e da 

curiosidade, para o rompimento de barreiras preconceituosas, aumentando a empatia sobre o 

conteúdo e aproximando-se dos fatos do cotidiano. Retomando Freire (2011) o ato de educar e 
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a conscientização são indissociáveis e as políticas públicas, como a lei 10.639/2003, podem 

contribuir para tal – porém, para isso, seu conhecimento deve ir além da formalização da lei e 

adentrar diálogos para a construção de uma Educação, nos âmbitos universitário, médio e 

fundamental, mais cidadã e plural, que trate por igual as identidades culturais envolvidas na 

comunidade escolar e na sociedade como um todo por intermédio de suas diferenças. 
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FIM DE UMA TRAVESSIA: CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após este exercício de reflexão, percebemos que há diferença entre o dispositivo da lei 

10.639/2003 e a disposição com relação à lei. Ou seja, institucionalizar o direito ao acesso ao 

conhecimento da História e da cultura afro-brasileira é diferente da disposição em efetivá-la, 

pô-la em prática. As situações expressas nos dois curtas-metragens e, principalmente, nas 

falas dos professores evidenciam este paradoxo, por intermédio da resistência de indivíduos 

perante o convívio intercultural – marcando-se o eu e o outro. Assim, nota-se o paradoxo 

entre a existência da política pública com os atores sociais envolvidos (destacamos os 

professores) e a resistência e a dificuldades destes para se apropriarem da lei, afim de efetivá-

la. 

As respostas advindas dos professores são o reflexo de uma sociedade e tais denúncias 

e evidências de lacunas e preconceitos são a constatação da falha sistêmica, burocrática e 

pessoal. Afinal, não são todos os indivíduos que se permitem experienciar a alteridade e toda 

experiência de vida é bagagem para interpretarmos o mundo – imagine, então, leitor, o papel 

social do professor diante deste panorama e os riscos que esta falta de experiência pode trazer 

à sala de aula e à formação dos discentes. Dessa forma, uma rede que deveria ser fortalecida, 

amparada pela lei para que os indivíduos conheçam mais sobre a identidade e História 

nacional (por intermédio da afro-brasilidade), rompe-se, justamente porque a 

institucionalização diference-se da efetivação. Em outras palavras, o fato de existir a lei não 

garante que ela seja cumprida e que o conteúdo afro-brasileiro e questões acerca da realidade 

do povo negro brasileiro, como o racismo, sejam abordados. 

Conforme abordamos na primeira parte desta dissertação, a historicidade da lei 

10.639/2003 está relacionada às demandas do movimento negro bem como a necessidade do 

reconhecimento das manifestações culturais afro-brasileiras – como reconhecimento da 

própria identidade brasileira. Ou seja, resultado de lutas que só vieram a partir da segunda 

metade do século XX e começo dos anos 2000 – a lei 10.639 surgiu em 2003, por exemplo, e 

é consequência de tais demandas. Tal política pública não veio como um reconhecimento 

institucional gratuito, mas como o resultado de negociações e lutas do movimento negro. 

Retomamos, mais uma vez, as entrevistas fechadas, concedidas pelos professores de 

São Paulo e do Rio Grande do Sul, e sua relação com o racismo institucionalizado. Além das 

respostas dos docentes de ambos os Estados, com a série de negativas e a constatação da 

efetivação das diretrizes da lei na sala de aula, destacamos o número de professores da rede 

estadual gaúcha que participaram da pesquisa: 10 contra 338 em São Paulo. Outro fato que 
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nos dá base para afirmarmos a presença do racismo institucionalizado é a própria UFSM: 

apesar de coletivos e grupos de pesquisa voltados à temática afro-brasileira, há a resistência 

em se concretizar a existência do curso voltado à História e à cultura afro-brasileira nas 

licenciaturas voltadas à Educação. 

Enfatizamos que, a partir do nosso percurso teórico, procuramos evitar armadilhas do 

racismo e do preconceito, de modo que não procuramos retratar o indivíduo negro e a cultura 

afro-brasileira com base no colonialismo e nem em qualquer tipo de desqualificação. A 

vigilância da pesquisa foi para que o trabalho pudesse percorrer a trajetória da inter e da 

transculturalidade na leitura da afro-brasilidade. Os dois curtas-metragens aqui trabalhados, 

porém, partem do pressuposto do racismo e do preconceito de classe, temas os quais é 

impossível não se abordar também considerando as respostas dos professores. O intuito de 

nossa análise é o de dar equilíbrio ao percurso teórico que escolhemos, de modo a dar luz aos 

dois às reflexões dos dois objetos empírico escolhidos – os filmes e as entrevistas. Além 

disso, as películas fazem parte de produtos didáticos montados, justamente, para subsidiar a 

lei 10.639/2003. Vale lembrar que: endossamos a opinião dos professores de que falar sobre o 

racismo, a violência simbólica e a condição da população negra no Brasil hoje é fundamental 

para entendermos o nosso próprio contexto, que parte do Sul para o Sul, e o fazemos a partir 

do resgate de exemplos culturais e mediáticos no decorrer desta dissertação. Destacamos 

também as consequências da própria História do Brasil: afinal, trata-se de um país que foi 

invadido e colonizado, que teve genocídio indígena e da comunidade negra jovem e 

periférica, adotou o regime escravista (desistindo deste somente devido às demandas 

capitalistas de consumo, sem qualquer tipo de indenização) – fatos que contribuem para a 

marginalização da população negra atualmente, interferindo também na representação afro-

brasileira. 

Retomando as questões introdutórias desta dissertação, verificamos que as políticas 

inclusivas provêm de demandas sociais e necessidades históricas de reparação social, feitas a 

partir do diálogo entre sociedade e seus representantes políticos. A representação simbólica da 

cultura e do indivíduo afro-brasileiro é um direito fundamental para a interpretação e o 

entendimento da História brasileira por intermédio de sua pluralidade, considerando-se as 

tentativas de apagamento e silenciamento dos resquícios africanos da identidade nacional – 

como já mencionamos na política de branqueamento e as sanções vistas até mesmo no 

futebol. Portanto, iniciativas como a lei 10.639/2003 e a produção de materiais editoriais 

didáticos para subsidiar professores e alunos são importantes, pois, estes podem conhecer e 
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debater as influências e a presença da cultura afro-brasileira em nosso dia a dia. O 

autoconhecimento, a afirmação e o empoderamento destes cidadãos, ilustrados, muitas vezes, 

como sujeitos à margem da sociedade e dos direitos civis, são as principais transformações 

que as políticas inclusivas podem trazer à sociedade.  

Em um país que vive seu período pós-colonial e em que 53% da população se 

autodeclara negra e parda, é necessário refletir, problematizar e intervir sobre práticas 

preconceituosas, acerca do racismo institucionalizado e das discrepâncias sociais. Pensar o 

Sul a partir do Sul, ou melhor, o Brasil a partir do Brasil é, justamente, encarar a temática da 

cultura afro-brasileira como pauta a ser discutida por toda a sociedade e enfrentada com 

políticas públicas a começar pela escola – local social subsidiado por produtos editoriais, 

como os curtas-metragens em estudo, e onde muitos têm os primeiros contatos com o 

diferente, o não-familiar.  

Inserido neste cenário, a presente pesquisa objetivou investigar as representações dos 

indivíduos e da cultura afro-brasileira nas produções editoriais didáticas, voltadas à temática 

trabalhada pela lei 10.639/2003. De forma mais específica, os curtas-metragens O xadrez das 

cores e Vista minha pele foram as produções selecionadas para analisarmos e dialogarmos 

acerca da identidade, da História e da cultura afro-brasileira, bem como as representações dos 

indivíduos afro-brasileiros na produção editorial didática.  

Nosso objetivo, ainda, foi, a partir de exemplos mediáticos inseridos ao longo da 

dissertação e da retomada histórica de elementos que fazem parte da identidade brasileira, 

promover o diálogo, visando medidas democráticas e inclusivas relacionadas à cultura afro-

brasileira e à Educação. O nível simbólico das representações midiáticas editoriais nos é 

bastante caro neste trabalho por um todo – não à toa, os dois curtas analisados exploram a 

negritude e o empoderamento da mulher negra, debatendo questões de gênero e etnia. 

O mapeamento que fizemos com as produções editoriais didáticas voltadas a subsidiar 

a aplicação da lei 10.639/2003 visa servir de guia para consulta e auxiliar na compreensão 

acerca da apropriação de políticas públicas inclusivas. Para tal, nos importou saber como se 

dá a representação do sujeito e da cultura afro e afro-brasileira – e, por isso, destacamos as 

nomeações, as adjetivações, as ações atribuídas aos indivíduos, bem como os conflitos, as 

tensões, as negociações e as relações de poder. Diante deste contexto, entendemos por 

imprescindível a compreensão acerca do processo de circulação e apropriação dos materiais 

didáticos e da própria lei 10.639/2003 por parte dos professores. Isso porque o primeiro 

contato com os materiais escolhidos é deles e é a partir da gestão do docente que tais questões 
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são trabalhadas em sala de aula. Dessa forma, também como objetivo específico, destacamos 

os entre-lugares e as relações de conflito e poder no corpus destacado – as negociações sociais 

feitas a partir dos lugares de fala e do direito ao outro de ocupar espaços. 

Dessa maneira, apesar de, perante a lei, a prática do racismo ser crime, situações como 

as protagonizadas por Cida e Dona Estela, no curta-metragem O xadrez das cores, são 

corriqueiras, assim como as humilhações nas quais Maria, de Vista minha pele, passa são 

também enraizadas – e os obstáculos, uma luta diária. Os dois filmes, aliás, destacam a luta 

cotidiana pelo reconhecimento de direitos sociais e culturais por parte da população negra, 

escancarando o racismo e o preconceito étnico e de classe. Políticas públicas e produções 

editoriais educativas podem contribuir na conscientização, na inclusão social e no 

reconhecimento da alteridade. Além disso, a apropriação dos professores acerca do conteúdo 

afro e afro-brasileiro e um ambiente escolar democrático podem potencializar o processo de 

construção de uma sociedade menos desigual, respeitando as diferenças e a pluralidade que 

compõem a identidade brasileira. 

Com relação à análise de O xadrez das cores, foi possível notar que, o ponto de 

partida, para representar tanto o povo negro quanto a cultura afro-brasileira, é o racismo e o 

preconceito intrínsecos na sociedade, além das tensões, dos conflitos e das relações de poder 

dali decorrentes. Os constrangimentos nas negociações interculturais, considerando as 

relações inter-raciais, marcam as deixas para que a afro-brasilidade passe a ter voz. Observa-

se também a submissão como estratégia provisória de sobrevivência do negro, enquanto 

negocia a condição de igualdade e o respeito às diferenças, a ponto de evidenciar que, em 

muitos casos, o fraco é o opressor e não o oprimido, que é liberto da pobreza política. Além 

disso, é a partir do constrangimento e do preconceito que surge o debate e as críticas acerca da 

importância de políticas públicas afirmativas, como a lei 10.639/2003 aqui estudada, e do 

protagonismo do indivíduo e da cultura afro-brasileira.  

Já as representações do filme Vista minha pele destacam o enraizamento do racismo e 

luta por espaços de fala e de pertencimento dentro de uma cultura, bem como suas 

negociações. Nota-se que a personagem Maria tenta durante todo o enredo se incluir e, mais 

do que isso, ser aceita por seus colegas e professores, utilizando o concurso Miss Festa Junina 

como uma estratégia, que lhe pudesse trazer prestígio e popularidade, para conseguir seu 

objetivo. A evolução da personagem na trama que inverte a realidade e coloca a afro-

brasilidade como cultura hegemônica e a branquitude como minoria, dá-se conforme seu 

processo de amadurecimento e entendimento do direito à voz, à representação e ao 
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pertencimento. Mais uma vez, o debate acerca das relações étnico-raciais dá-se a partir do 

preconceito, do racismo e da estereotipação vividos, cotidianamente, pela personagem e sua 

família no curta-metragem.  

O filme de Joel Zito Araújo revela ainda erros comuns, que podemos ver na escola e 

em produções midiáticas, e que podem contribuir e reafirmar o estereótipo e a 

superficialidade com relação ao outro. No filme, uma professora afirma que os brancos eram 

desunidos, tanto que escravos e carrascos se enfrentavam; a docente inferioriza e caricatura 

um povo por intermédio da interpretação distorcida dos fatos. Vale lembrar que, na vida real, 

esta explicação, comumente, é observada acerca do povo negro no Brasil. Nota-se ainda com 

esta passagem a falta de sensibilidade e empatia da docente com os alunos brancos e sua 

história, quando explicações descontextualizadas e superficiais como esta aparecem. Este tipo 

de constrangimento nos remete também às respostas dos professores de São Paulo e do Rio 

Grande do Sul que participaram da pesquisa, principalmente acerca da reclamação da 

superficialidade com que o conteúdo afro e afro-brasileiro é tratado, bem como a resistência 

da temática por alguns alunos e professores. 

Tal falta de empatia mencionada, segundo as entrevistas, resulta no ensino superficial 

e/ou acrítico da cultura afro e afro-brasileira e até mesmo na omissão – no caso de professores 

que não repassam os conteúdos por afirmarem não terem embasamento nos materiais e nem 

em sua formação superior. Atentamo-nos que a empatia diz respeito também ao diálogo 

acerca da temática aqui trabalhada – lembrando que, entre assessores afros e professores de 

História, Artes e Língua Portuguesa no Rio Grande do Sul, somente 10 responderam (cinco 

assessores e cinco professores). E tal fato também está relacionado à falta de empatia, dado 

que o número de participantes é baixo se compararmos às respostas vindas de São Paulo e 

mesmo ao número de habitantes de Santa Maria.  

Esta pesquisa não tem por pretensão analisar os currículos vindos dos cursos de 

graduação, mas, com seus resultados e relatos, é notável o conhecimento da menção à lei, 

porém, nota-se também o desconhecimento acerca de materiais elaborados a partir desta 

política pública. Consideramos, ainda, o recorte de Santa Maria por três motivos: (a) é a 

cidade da Universidade Federal na qual esta pesquisa foi originada – sendo assim, (b) esta é a 

instituição referência aos professores da região, devido à localização e aos cursos ofertados, 

lembrando que, entre os cinco professores que responderam, dois são especialistas e dois são 

mestres/mestrandos, indicando procura por aperfeiçoamento e formação – e (c) o baixo 

interesse em responder à pesquisa e o envolvimento mais distanciado da 8ªCRE também 
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denotam constrangimentos acerca do diálogo sobre a negritude e a cultura afro-brasileira no 

coração do Rio Grande do Sul. As respostas provenientes dos professores santa-marienses 

tinham poucas explicações, eram em sua maioria monossilábicas com “sim” ou “não e 

traziam também lacunas vazias, sem respostas.   

Vale registar que os cursos de licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, 

com exceção do curso de História, não possuem uma disciplina específica sobre as culturas 

afro-brasileira e indígena, que poderia servir de suporte e contribuir na qualificação de futuros 

professores, a partir da efetividade da lei 10.639/2003. 

Dessa forma, consideramos a estratégia política e os conceitos de identidade e 

diferença de Silva (2009), no que diz respeito ao processo de construção social da identidade 

afro-brasileira, sobretudo, negra, nos dois curtas. A representação do povo negro (simbolizado 

pela personagem Cida e pelos amigos de Maria) e da cultura afro-brasileira ainda estão 

relacionadas ao periférico, ao marginal e ao pobre, segundo a construção retórica da 

personagem Dona Estela. A função de Vista minha pele, por sua vez, é causar o incômodo de 

vermos as sanções e os preconceitos proferidos, geralmente, aos negros à uma menina branca 

e loira (retrato eurocêntrico e hegemônico na vida real). Entre os caminhos reflexivos 

possíveis, os quais as películas provocam, destacamos dois: pensar a população negra 

considerando os dados estatísticos (por auto declaração, fazem parte da maioria brasileira e 

esta maioria compõe as camadas mais pobres da sociedade, com vulnerabilidade social) e as 

condições escassas que detém dentro do sistema capitalista globalizado neoliberal; e a 

desconstrução da imagem racista, classista e preconceituosa por intermédio das ações 

executadas por Cida, Maria e seus amigos. Ou seja, trata-se da desconstrução identitária do 

negro posto em condição escrava (característica que marca seus descendentes como estigma 

social, político e simbólico) a partir da (des)construção feita nas películas, da discussão e do 

incômodo que a trama provoca, dada a violência social e simbólica apresentada nas 

nomeações, adjetivações e ações atribuídas às personagens negra e branca (quando em 

situação de minoria). Os conflitos, as tensões e as negociações se dão justamente no modo 

lúdico do qual Cida joga durante toda a trama, assim como Maria – utilizam-se do jogo de 

xadrez e do concurso Miss Festa Junina, respectivamente. Essa maneira contribui para a 

(des)construção identitária daquilo que diz respeito ao povo negro – não somente à figura da 

cuidadora e da aluna.     

Considerando, então, a interculturalidade como o processo que melhor dá conta de 

uma sociedade de diferentes, nos dois curtas-metragens fica evidente a predominância da 
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multiculturalidade, enquanto justaposição e presença do outro, não necessariamente havendo 

compreensão, reconhecimento e respeito com o mesmo. Apesar da redenção no final dos 

curtas (após um processo de amadurecimento, empoderamento e auto aceitação das duas 

protagonistas) – revelando o arrependimento da patroa pelo tratamento desumano com a 

empregada negra e a aluna branca, após ser humilhada, com chances de vencer o concurso e 

quebrar a hegemonia de Sueli –, não se pode dizer que a interculturalidade foi alcançada. A 

reconciliação entre Cida e Dona Estela pode ter havido mais em decorrência da necessidade 

dos serviços de empregada doméstica do que pelo reconhecimento da alteridade. Já o 

resultado do concurso Miss Festa Junina fica sem definição no filme de Joel Zito Araújo, já 

que ele termina na apuração dos votos e no devaneio de Maria, questionando o preconceito na 

sociedade e no ambiente escolar, bem como a importância de uma sociedade mais igual. A 

exceção de convivência intercultural ficou por conta de alguns personagens, como os colegas 

de Maria que a apoiaram e incentivaram sua participação no concurso Miss Festa Junina, que 

é retratado como o sonho da aluna. 

Embora a mestiçagem brasileira nos faça pensar no conceito de interculturalidade, os 

curtas-metragens de Schiavon (2004) e de Araújo (2003) nos mostra que a multiculturalidade 

ainda se faz mais presente na sociedade brasileira, havendo até mesmo dificuldade em tolerar 

quanto mais para compreender, conviver e aprender com a alteridade. A cultura embasa as 

formas de consciência social, por intermédio da ideologia, que legitima o poder dominante na 

sociedade. Ou seja, o reforço de superioridade que o discurso de Dona Estela e de Sueli tenta 

promover é um fragmento dessa força colonialista ainda presente nas representações sociais.   

Acerca do conceito de cidadania comunicativa (MATTA, 2006), observam-se os 

níveis de cidadania reconhecida e exercida em ambos os filmes. São reconhecidas, pois, 

versam acerca do direito à voz, ao espaço e à participação no debate – Cida e Maria, no 

decorrer de suas narrativas, empoderam-se e enfrentam seus obstáculos a partir de sua 

conscientização cidadã. É também uma cidadania exercida, pois reivindicam o respeito e o 

direito à inserção social. Cida, após usar o silenciamento como estratégica para reivindicar seu 

lugar, enquanto trabalhadora, alcança autonomia e resistência, de modo a fazer negociações 

com Dona Estela. Já Maria estabelece suas práticas reivindicatórias com o apoio de amigos, 

articulando e negociando para concorrer ao concurso Miss Festa Junina. Nota-se, portanto, a 

representação de sujeitos de necessidade, de demanda e de decisão nas protagonistas. São 

sujeitos de necessidade, pois, tanto Cida quanto Maria passam por humilhações por aqueles 

que se consideram hegemônicos. São sujeitos de demanda, pois, a partir das humilhações, 
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ambas evoluem e passam pelo processo de conscientização social – processo este que as 

motivará a confrontar personagens e elementos hegemônicos em suas respectivas narrativas. 

Finalmente, Cida e Maria são sujeitos de decisões devido às respectivas lutas e as guinadas 

que suas atitudes dão às narrativas – Cida confronta Dona Estela e, por intermédio do jogo de 

xadrez, pede respeito; Maria participa do concurso Miss Festa Junina, conquista admiração e 

votos de colegas e apresenta reais chances de vencer o concurso. 

No que se refere ao objetivo de apropriação dos professores acerca das produções 

editoriais didáticas e da lei 10.639/2003, um dos pontos que mais chamam a atenção é o fato 

do número de professores participantes ser muito maior em São Paulo (338) do que no Rio 

Grande do Sul (10), embora as entrevistas tenham sido disponibilizadas duas vezes, em 

períodos distintos, aos Coordenadores Afros e aos professores gaúchos – já em São Paulo, 

tanto aos responsáveis pela Educação para Relações Étnico-Raciais quanto aos professores, 

foi necessária uma única solicitação, uma única janela para as entrevistas serem respondidas. 

Ressaltamos que os passos para as negociações com cada Secretaria de Educação foram os 

mesmos para ambos os Estados. Trazemos como hipótese para tal discrepância a diferença 

prática entre a multiculturalidade e a interculturalidade, além de resquícios colonialistas e o 

distanciamento emocional e cultural – segundo o IBGE (2012), cerca de 17% dos gaúchos se 

reconhecem como pretos ou pardos, ao passo que 34% dos paulistas se reconhecem como tal. 

Vale ressaltar que estes dados se fundamentam na autodeclaração e, com o passar dos anos, 

após divulgação de referências mediáticas, históricas e culturais – quebrando a política de 

branqueamento – mais pessoas têm se reconhecido e, consequentemente, autodeclarado 

negras ou pardas. 

A ausência de formação, divulgação e acessibilidade com relação aos produtos 

editoriais didáticos, elaborados com aval do MEC para subsidiar o professor a trabalhar o 

conteúdo da lei 10.639/2003, é outra reclamação constante entre os professores entrevistados. 

O desconhecimento das cartilhas Relações étnico-raciais e de gênero, do kit A cor da cultura 

e até mesmo dos programas específicos de cada um dos Estados (o São Paulo Educando pela 

diferença para igualdade e o RS Negro) revela o constrangimento burocrático do sistema no 

qual estes materiais são repassados ou a falta de formação, ao mesmo tempo que nos faz 

pensar na hipótese de acomodação e desinteresse de agentes durante este processo, uma vez 

que esses materiais estão disponíveis na internet.  

Da mesma forma, os relatos de resistência, do conteúdo afro e afro-brasileiro trazido 

do ponto de vista do exótico e do preconceito, bem como o preconceito com os conteúdos, 
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também fazem parte deste processo que inviabiliza o diálogo entre gestão, docentes, alunos e 

comunidade escolar. A questão da superficialidade dos materiais, que servem como uma 

introdução ao assunto, talvez indique a necessidade de atualização e mesmo de maior 

empenho institucional para aprofundar a abordagem da cultura afro-brasileira – vale ressaltar 

que estes materiais estão disponíveis fisicamente e na web, e sua função é auxiliar o professor 

e fornecer informações complementares para enriquecer a aula com debates. O resgate de 

materiais e casos mediáticos presentes em toda esta dissertação visa, justamente, servir de 

suporte e sugestão para estes momentos de diálogo e (re)conhecimento histórico de elementos 

e sujeitos lembrados, geralmente, no 20 de novembro, apenas. 

Nos materiais do MEC analisados, o afro-brasileiro é aquele sujeito que enfrenta um 

processo de conscientização, passando a ter voz e a exaltar sua ancestralidade e noção de 

ubuntu para a construção de uma sociedade mais democrática e dialógica. O local originário 

de fala destes indivíduos, observa-se, obedece às consequências das sanções sociais e do 

racismo institucionalizado e naturalizado – o racismo, aliás, é o ponto de partida para o debate 

nos materiais. Assim, promove-se a tentativa de diálogo sobre diferentes culturas e classes 

sociais compondo uma única identidade. 

A pretensão deste trabalho é contribuir tanto para o campo da Comunicação e da 

Educação, como para o diálogo acerca dos Direitos Humanos, que visam o direito à 

representação, à voz e ao protagonismo. A menção a muitos fatos cotidianos e o uso da 

linguagem simples foram propositais para facilitar a compreensão do leitor que, espera-se, vá 

além da apreciação acadêmica – atingindo, ao menos, aqueles professores de São Paulo e do 

Rio Grande do Sul que colaboraram com esta pesquisa.  

Assim, esta pausa para reflexões conclusivas é feita devido ao tempo da pesquisa e as 

obrigações que demandam os dois anos de Mestrado. Pausa-se a pesquisa, mas jamais a 

temática, que é muito maior. Ou seja, a construção e a reflexão acerca da cultura afro e afro-

brasileira, bem como a situação do cidadão negro e da negritude no Brasil, continuam por 

intermédio de diferentes diálogos e novos elementos histórico-cultural-midiáticos que surgem 

diariamente. O ponto final demarca o respiro da pesquisadora e a contribuição na travessia 

para uma sociedade mais democrática e uma Comunicação mais plural.   
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ANEXO 2. CARTILHAS DE RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E DE GÊNERO (2007). 

 

 

Módulo 1 “Ética” 

 

 

      Conteúdo da cartilha: 

 

1. Apresentação do programa Ética e Cidadania. 

2. Introdução. 

3. Educação e diversidade étnico-cultural, de Nilma Lino Gomes (2003). 

3.1 Sugestões e estratégias de trabalho. 

4. O xadrez das cores, de Marco Schiavon (2004). 

4.1 Sugestões e estratégias de trabalho. 

5. A personagem feminina negra na literatura infanto-juvenil, de Andréia Lisboa Sousa (2005). 

 

 

 

 

       Você pode encontrar esta cartilha aqui: 

       <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/1_rel_etica.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2016.  
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Módulo 2 “Convivência democrática” 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Conteúdo da cartilha: 

 

1. Introdução. 

2. Como se ensina a ser menina, de Montserrat Moreno (1999). 

2.1 Sugestões e estratégias de trabalho. 

3. Vista a minha pele, Joel Zito Araújo (2003). 

            3.1 Sugestões e estratégias de trabalho. 

4. Construindo a igualdade de gênero (BRASIL, 2005). 

 

 

 

 

 

Você pode encontrar esta cartilha aqui:    

<http://www.dhnet.org.br/dados/fasciculos/edh/3_2_mec_etnicas_convivencia_democratica.p

df>. Acesso em 24 jan. 2016. 
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Módulo 3 “Direitos Humanos” 

 

 

Conteúdo da cartilha: 

 

 

1. Introdução, por Vera Maria Candau (2001). 

2. Ações afirmativas e racismo, de Flavia Piovesan (2005). 

2.1 Sugestões e estratégias de trabalho. 

3. Gênero, maternidade e violência – curta-metragem Carregar uma criança, de Bruno 

Carneiro (2003). 

3.1 Sugestões e estratégias de trabalho. 

4. A Lei Maria da Penha e a violência doméstica e familiar contra a mulher (BRASIL, 2006).  

 

 

 

Você pode encontrar esta cartilha aqui: 

<http://www.dhnet.org.br/dados/fasciculos/edh/3_3_mec_etnicas_direitos_humanos.pdf>. 

Acesso em 24 jan. 2016. 
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Módulo 4 “Inclusão social” 

 

 

     Conteúdo da cartilha: 

 

1. Introdução. 

2. Gênero e inclusão escolar – Realidades silenciadas, por Montsserat Moreno (1999). 

2.1 Sugestões e estratégias de trabalho. 

3. Som da rua: inclusão étnico-racial e de gênero. 

3.1 Sugestões e estratégias de trabalho. 

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

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2004). 

 

 

 

                   Você pode encontrar esta cartilha aqui: 

                   <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2009-pdf/2182-4-inclusao-relacoes-pdf/file>. 

                   Acesso em: 24 jan. 2016 

 

Fonte: Tabelas elaboradas pela pesquisadora. 
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ANEXO 3. TEXTO DE ABDIAS DO NASCIMENTO E ELISA LARKIN NASCIMENTO. 

“APRESENTAÇÃO”: 

 

Texto Abdias Nascimento 

 

Apresentação 

Abdias do Nascimento e Elisa Larkin Nascimento 

Lá se vão mais de sessenta anos, desde que o Teatro Experimental do Negro publicava 

o jornal Quilombo. Quanta coisa mudou! Um grande e leal amigo do TEN, Nelson Rodrigues, 

viveu durante muito tempo o impiedoso ostracismo capaz de ocultar o inestimável valor de 

sua obra, hoje incontestado. E lá está ele, na primeira página do primeiro número 

de Quilombo, com sua frase exata, seu diagnóstico penetrante e sua habitual coragem: "É 

preciso uma ingenuidade perfeitamente obtusa ou uma má-fé cínica para se negar a existência 

do preconceito racial". 

Nelson falava dos palcos, mas a observação valia para toda a vida brasileira. Por isso, 

Quilombo anunciava naquele primeiro número: "Nós saímos - vigorosa e altivamente - ao 

encontro de todos aqueles que acreditam - com ingenuidade ou malícia - que pretendemos 

criar um problema no país". 

Efetivamente, prevalecia na época a idéia do racismo, que não existiria no Brasil, ser 

um problema criado por negros racistas que teimavam em importá-lo dos Estados Unidos, 

formando "quistos étnicos" anti-brasileiros. O verdadeiro "problema do negro" seria apenas a 

barreira da pobreza. 

Contrastava-se a essa poderosa ideologia a prática e o discurso do movimento negro, 

neste caso do Teatro Experimental do Negro, que contava com a simpatia e a adesão de 

muitos intelectuais e políticos brancos. Ao mesmo tempo que construía alianças de relativo 

peso no Brasil, cultivava relações a nível internacional com intelectuais africanos, europeus e 

norte-americanos. Mas seu maior compromisso, articulado naquele primeiro editorial, era com 

sua gente: "... a luta de Quilombo não é especificamente contra os que negam os nossos 

direitos, senão em especial para lembrar ou conhecer ao próprio negro os seus direitos à vida e 

à cultura". Uma longa experiência dessa luta levava os organizadores do TEN a renunciar à 

tutela paternalista, como afirma no seu primeiro editorial: "O negro rejeita a piedade e o 

filantropismo aviltantes e luta pelo seu direito ao Direito". 

Essa busca do "direito ao Direito" se insere no contexto mais amplo daquele momento 

histórico. Derrotado o regime nazista, o mundo se empenhava na construção de uma 
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legalidade baseada em direitos fundamentais, por meio da consolidação da ONU e da 

proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O primeiro editorial 

deQuilombo assinala como fato principal nesse processo a condenação de todas as formas de 

discriminação racial. Ao anunciar os propósitos do 1º Congresso do Negro Brasileiro, afirma 

que a "tomada de posição" do negro brasileiro "nada mais é do que uma resposta do Brasil a 

um apelo do mundo que reclama a participação das minorias no grande jogo democrático da 

cultura". 

No Brasil, o momento histórico era de consolidação do regime de direito após a 

derrota do Estado Novo e a Constituinte de 1946. Os objetivos do TEN se articulavam 

plenamente nesse sentido, buscando "... que o negro rompa o dique das resistências atuais 

com seu valor humano e cultural, dentro de um clima de legalidade democrática que assegura 

a todos os brasileiros igualdade de oportunidades e obrigações". 

O apelo do princípio da democracia constituía, então, a arma mais poderosa de 

reivindicação social e luta política naquele momento. O lema da democracia racial se insere 

nesse contexto, e as lideranças do movimento negro o brandiam qual agadá de Ogum. 

Mas as páginas de Quilombo, que abrigava de forma democrática uma pluralidade de 

perspectivas, já exibem a tensão entre o discurso de colunistas convidados que viam a 

democracia racial como algo que "vem se verificando entre nós desde dias remotos" e um 

outro discurso, crítico, de editorial de primeira página: "Democracia de cor não deve nem 

pode ser apenas um luxo da nossa Constituição, um slogan sem conteúdo e sem efetividade na 

existência cotidiana do povo brasileiro". 

Essa postura crítica vai além da simples denúncia dos casos de discriminação cuja 

coibição aperfeiçoaria uma democracia racial tida como apenas ligeiramente desfigurada. O 

que diferencia a posição da liderança do TEN é a afirmação do imperativo da agência 

histórica do negro, que passaria "da condição de matéria-prima de estudiosos para a de 

modelador de sua própria conduta, do seu próprio destino". 

Emerge implícita no Quilombo uma tensão permanente entre o discurso afirmativo do 

protagonismo do negro na articulação de seus valores e na construção de seu caminho rumo a 

uma possível futura democracia racial - a postura da Negritude -, e um outro, mais 

convencional, anunciador de uma democracia racial maculada por eventuais incidentes ou 

resquícios de atitudes exógenas e ultrapassadas. Ambos denunciam e combatem a 

discriminação racial, cumprindo um dos objetivos do jornal, mas o segundo se preocupa com 

o caráter separatista que vê implícito no primeiro. Gilberto Freyre, por exemplo, adverte 
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contra qualquer tentativa de separar brancos e negros e, em matéria publicada em outro jornal, 

denuncia o "racismo" daqueles que "pretendem opor ao racismo de 'arianistas' o de um negro 

brasileiro caricaturado de norte-americano". 

Essa tensão implícita encontra expressão na querela registrada em importante editorial 

do jornal O Globo e na resposta de Abdias do Nascimento, quando este afirma: 

"Cozinhou-se, assim, uma espécie de conserva do problema do negro, sob o pré-julgamento 

de que ele se organizando quer se separar do branco, quer guerrear o branco, quer criar um 

preconceito racial inexistente entre nós". O caldo dessa conserva é a questão da agência 

histórica, pois o discurso conservador assume a necessidade de combater o racismo; o que não 

admite é a organização do próprio negro a definir os rumos de sua luta e as condições de sua 

inserção na sociedade - e, sobretudo, na cultura - sem se submeter à tutela paternalista do 

meio intelectual prevalecente. 

Se não zelasse por seu exercício de agência histórica, certamente Quilombo teria se 

contentado em denunciar e exigir a coibição dos incidentes de discriminação racial. Não foi 

esse o caso. Numa época em que não existia a noção de "ação afirmativa" ou de políticas 

públicas especificamente voltadas ao atendimento das necessidades da população afro-

descendente, Quilombo trazia uma série de demandas nesse sentido, como a de bolsas para 

alunos negros nas escolas secundárias e nas universidades, inclusão nas listas dos partidos 

políticos de número significativo de candidatos negros a cargos eletivos, a valorização e o 

ensino da matriz cultural de origem africana. A Convenção Nacional do Negro havia 

apresentado à Assembléia Nacional Constituinte de 1946 uma série de propostas que 

incluíam, além desses itens, a isenção de impostos para micro-empresários, negros na sua 

maioria. 

Outro pivô da questão da agência histórica seria a tese da Negritude. Empunhando a 

bandeira dos valores autóctones de origem africana, o TEN continuou seu trabalho cênico, 

cultural e político antes e depois que a publicação de Quilombo foi suspensa por falta de 

recursos. Defendia e promovia a Negritude dos poetas de língua francesa como Aimé Césaire, 

Léon Damas e Léopold Senghor. 

Além disso, construía sua versão brasileira da Negritude como cultura e identidade, 

inserindo-a, já naquela época, no contexto internacional da diáspora africana. Aqui cabe uma 

homenagem a Guerreiro Ramos, sociólogo e ativista do TEN, que desenvolvia uma rica 

reflexão e uma prática dinâmica ao explorar, "desde dentro", importantes aspectos 
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psicológicos e teóricos da questão racial, tanto na sua colaboração em Quilombo como nas 

suas obras sociológicas. 

Hoje, com o avanço das discussões sobre políticas públicas de combate às 

desigualdades raciais e medidas positivas voltadas às necessidades da população afro-

descendente, e com a progressiva afirmação de uma identidade negra calcada em valores 

africanos, podemos apreciar o valor das teses expressas e defendidas no jornal Quilombo, bem 

como do registro histórico do movimento negro ali retratado. Somos testemunhas da 

freqüência com que pesquisadores e interessados nos procuram para ter acesso ao jornal como 

subsídio às suas investigações. A publicação desta edição fac-similar será de grande utilidade 

para construir o conhecimento da trajetória do movimento negro no Brasil. Por isso, 

felicitamos o professor Antonio Sérgio Alfredo Guimarães, cuja postura e ética de aliado do 

movimento não compromete sua condição de cientista, pela iniciativa de propor e concretizar 

esse projeto com o apoio da FUSP e da Fundação Ford. 

 

Rio de Janeiro, outubro de 2002. 
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ANEXO 4. DADOS ILUSTRADOS SOBRE O BRASIL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicação gráfica 

 

 
Fonte: Ipea, 2011. 
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Média de anos de estudo da população ocupada com 16 anos ou mais de idade, 

segundo sexo e cor/raça. Brasil, 1999 e 2009. 

 

 

 

 
Fonte: Ipea, 2009. 
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Fonte: Ipea, 2009. 
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Fonte: Ipea, 2009. 
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Fonte: Ipea, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



238 
 

 
Fonte: Ipea, 2009. 
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Fonte: Folha de S.Paulo, 2015. 
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Fonte: Mapa da Violência por Arma de Fogo, 2015. 

 

 

 

 



241 
 

 
 
Fonte: Mapa da Violência por Arma de Fogo, 2015. 
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Fonte: Mapa da Violência por Arma de Fogo, 2015. 
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Candidatos às eleições de 2014, segundo a auto declaração. 

 

 

 

 
 
Fonte: G1, 2015. 
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ANEXO 5. LEI 10.639/2003 

  

  

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. 

 

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira", e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

        Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A 

e 79-B: 

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o 

ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos 

Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 

escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

§ 3o (VETADO)" 

"Art. 79-A. (VETADO)" 

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra’." 

        Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de  10.1.2003 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.639-2003?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art26a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art79a
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ANEXO 6. LEVANTAMENTO DE PRODUTOS EDITORIAIS E DOCUMENTOS ELABORADOS SOB SUPERVISÃO DO MEC  

 Ano Tipo de 

documento 

Presença de 

imagens 

Menção à lei 

10.639/2003 

Indicação de textos 

extras 

Atividades para 

professores e/ou alunos 

Federal 

Compilações de artigos 

1.Diversidade na Educação – 

reflexões e experiências 

2003. Compilação de 

artigos. 

Não. Não. Sim. Não. 

2.Superando o racismo na 

escola 

2005. Compilação de 

artigos. 

Sim. Não. Sim. Sim. 

3.História da Educação do 

negro e outras histórias 

2005. Compilação de 

artigos. 

Não. Sim. Sim. Não. 

4.Educação anti-racista: 

caminhos abertos pela Lei 

Federal 10.639/2003 

2005. Compilação de 

artigos. 

Não. Sim. Sim. Não 

Documentos formais 

5.Diretrizes curriculares 

nacionais para a Educação das 

relações étnico-raciais e para o 

ensino de História e cultura 

afro-brasileira e africana 

2004. Documento 

formal. 

Não. Sim. Não. Não. 

6.Orientações e ações para a 

Educação das relações étnico-

2006. Documento 

formal. 

Sim. Sim. Sim. Não. 
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raciais Compilação de 

artigos. 

7.Contribuições para 

implementação da lei 

10.639/2003 

2008. Documento 

formal. 

Não. Sim. Sim. Não. 

8.Plano nacional de 

implementação das diretrizes 

curriculares nacionais para 

educação das relações 

etnicorraciais e para o ensino 

de História e cultura afro-

brasileira e africana. 

Não 

menciona, é 

provável que 

seja pós-

2009. Uso da 

nova 

ortografia. 

Documento 

formal. 

Não. 

 

Sim. Sim. Não. 

Histórias em quadrinhos  

9.Quilombo – espaço de 

resistência de homens e 

mulheres 

2005. História em 

quadrinhos. 

Sim. Sim. Não. Sim. 

10.Minas de quilombos  2008. História em 

quadrinhos. 

Sim. Sim. Sim. Sim. 

Cartilhas   

11.Relações étnico-raciais e de 

gênero. Módulos: I.Ética; 

II.Convivência democrática; 

III.Direitos Humanos; 

2007. Cartilha 

temática. 

Não. Não. Sim. Sim. 
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IV.Inclusão social 

12.Gênero e diversidade na 

escola – formação de 

professoras/es em gênero, 

sexualidade, orientação sexual 

e relações étnico-raciais. 

2009. Cartilha 

modulada. 

Não. Sim. Sim. Sim. 

13.História e Cultura Africana 

e Afro-brasileira na Educação 

Infantil – livro do professor 

2014. Cartilha 

didática. 

Sim. Sim. Sim. Sim. 

14.Quilombo – espaço de 

resistência de homens e 

mulheres 

- Cartilha 

temática. 

Sim. Sim. Sim. Sim. 

15. A cor da cultura 2004. Kit de materiais 

temáticos. 

Sim. Sim. Sim. Sim. 

Fonte: Levantamento feito pela pesquisadora. 
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Onde encontrar produção editorial didática voltada à cultura afro e afro-brasileira – links do levantamento anterior. 

 

 Onde encontrar: 

Federal 

Compilações de artigos 

1.Diversidade na 

Educação – reflexões 

e experiências 

 

Disponível em: <http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/diversidade_universidade.pdf>. 

2.Superando o 

racismo na escola 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/racismo_escola.pdf>. 

3.História da 

Educação do negro e 

outras histórias 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=649-vol6histneg-

pdf&Itemid=30192>. 

4.Educação anti-

racista: caminhos 

abertos pela Lei 

Federal 10.639/2003 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16354-educacao-

anti-racista-caminhos-abertos-pela-lei-federal-n-106392003&category_slug=setembro-2014-pdf&Itemid=30192>. 

Documentos formais 

5.Diretrizes 

curriculares nacionais 

para a Educação das 
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relações étnico-

raciais e para o 

ensino de História e 

cultura afro-brasileira 

e africana 

Disponível em: <http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-content/uploads/2012/10/DCN-s-Educacao-das-Relacoes-

Etnico-Raciais.pdf>.  

6.Orientações e ações 

para a Educação das 

relações étnico-

raciais 

 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/orientacoes_etnicoraciais.pdf>. 

7.Contribuições para 

implementação da lei 

10.639/2003 

Disponível em: 

<http://www.acordacultura.org.br/sites/default/files/documentos/contribuicoes_para_implementacao_da_lei.pdf>. 

8.Plano nacional de 

implementação das 

diretrizes curriculares 

nacionais para 

educação das relações 

etnicorraciais e para 

o ensino de História e 

cultura afro-brasileira 

e africana. 

 

 

 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1852-diretrizes-

curriculares-pdf&category_slug=novembro-2009-pdf&Itemid=30192>. 
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Histórias em quadrinhos 

9. Quilombos – 

espaço de resistência 

de crianças, jovens, 

mulheres e homens 

negros 

 

 

Disponível em: <http://www.redeh.org.br/biblioteca/publicacoes/quilombos-gibi.pdf>. 

10. Minas de 

quilombos 

Disponível em: <http://www.redeh.org.br/biblioteca/publicacoes-conteudo.asp?cod=2>. 

Cartilhas 

11.Relações étnico-

raciais e de gênero. 

Módulos: I.Ética; 

II.Convivência 

democrática; 

III.Direitos Humanos; 

IV.Inclusão social 

Disponível em:  

“Ética”: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Etica/1_rel_etica.pdf>. 

“Convivência democrática”: < http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2009-pdf/2177-2-convivencia-democratica-

relacoes-pdf/file >. 

“Direitos Humanos”: < http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2009-pdf/2180-3-direitos-humanos-relacoes-

pdf/file >. 

“Inclusão social”: < http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2009-pdf/2182-4-inclusao-relacoes-pdf/file >. 

12. Gênero e 

diversidade na escola 

– formação de 

professoras/es em 

gênero, sexualidade, 

 

 

 

 

Disponível em: <http://estatico.cnpq.br/portal/premios/2014/ig/pdf/genero_diversidade_escola_2009.pdf>. 
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orientação sexual e 

relações étnico-

raciais. 

13.História e Cultura 

Africana e Afro-

brasileira na 

Educação Infantil – 

livro do professor 

 

 

Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002270/227009por.pdf>. 

14.Quilombo – espaço 

de resistência de 

homens e mulheres 

Disponível em: <http://www.pontaojongo.uff.br/sites/default/files/upload/quilombos_-

_espacos_de_resistencia_de_h_e_m_negros.pdf>. 

15. A cor da cultura Disponível em: < http://www.acordacultura.org.br >. 
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ANEXO 7. ROTEIRO E TRANSCRIÇÃO DE O XADREZ DAS CORES (2004) 

Roteiro do filme O xadrez das cores, de Marco Shiavon (2004), presente no módulo 1 

“Ética”. Abaixo segue a transcrição do filme. 

 

INT. CASA DE ESTELA/SALA – DIA 

SOBRINHO:  

Tia... 

 

ESTELA:  

De jeito nenhum, está louco? Ela é negra! 

 

SOBRINHO:  

Quem mandou a senhora colocar a outra empregada para fora...? 

 

ESTELA:  

Mas você não pode me deixar aqui sozinha com esta crioula. Ela vai tentar me bater, 

me roubar... 

 

SOBRINHO:  

Não dá tempo de arranjar outra empregada. Eu viajo amanhã, tia, e preciso deixar 

alguém com você. 

 

ESTELA:  

Essa negrinha, não! 

 

 

INT. QUARTO DE ESTELA – DIA 

ESTELA:  

Ô, negrinha, eu não quero ver você mexendo nessas gavetas, viu?! Tem muita coisa de 

valor aí dentro e eu não quero ver você me roubando nada. 

 

 

INT. COZINHA – DIA 

ESTELA:  

Neguinha, vê se não queima a minha comida, viu?! Não quero ver você levando nada 

para casa, não, hein...?! 

 

 

INT. CASA DE ESTELA– DIA 

ESTELA:  

Negrinha vê se não quebra isso aí, hein?! 
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INT. SALA – DIA 

CIDA:  

Está na hora do comprimido da senhora, Dona Estela. 

 

ESTELA:  

Ah, hoje eu estou com muita dor, me dá mais de um comprimido. 

 

CIDA:  

Mas o sobrinho da senhora mandou eu dar um comprimido só por dia. 

 

ESTELA:  

Não interessa o que o meu sobrinho falou. Quem manda aqui sou eu. Me dá mais um 

comprimido, anda! 

 

CIDA:  

Não vou dar, não! 

 

ESTELA:  

Ficou louca? Me dá mais um comprimido, anda que eu estou mandando, você é paga 

para me obedecer. 

 

CIDA:  

Não, eu sou paga para cuidar da senhora. 

 

 

INT. SALA – DIA 

ESTELA:  

Negrinha, cuidado para não cair, hein?! 

 

CIDA:  

Preocupada comigo, Dona Estela? 

 

ESTELA:  

Não... é que tem muito carro importado lá embaixo, vai causar o maior estrago. 

 

 

INT. QUARTO DE CIDA NA CASA DE ESTELA – NOITE 

ESTELA:  

Hahahahahaha [risada], ai, ai, uma negra miserável rezando para uma santa negra. É 

por isso que não dá nada certo. Vê se você reza para uma santa branca. Hahahaha 

[risada], de preta já basta você. 

 

CIDA:  

Santa é santa, Dona Estela: não tem cor. Foi por isso que Nossa Senhora [Aparecida] 

apareceu com a cor negra para as pessoas, para mostrar que a cor não faz diferença. 

Quem sabe Jesus Cristo não era assim: preto, que nem eu. 
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ESTELA:  

Você está louca, negrinha? Jesus Cristo era loirinho, de olho claro – que nem eu! 

 

 

INT. CASA DE ESTELA – DIA 

CIDA:  

Dona Estela, que jogo é esse, que eu nunca vi? 

 

ESTELA:  

É xadrez, né, jogo de branco. Por isso que você não conhece, né, porque preto só 

conhece xadrez na delegacia. Hehehehehe [risada]. 

 

ESTELA:  

Cansei deste suco. Faz outro. 

 

CIDA:  

Não tem outro suco, Dona Estela, só tem laranja na dispensa e seu sobrinho não 

deixou dinheiro para mais nada. 

 

ESTELA: 

Se vira! 

 

 

EXT. FRENTE DA CASA DE CIDA – DIA  

CRIANÇAS [SIMULANDO BARULHO DE REVÓLVERES]: Pá pá pá pá pá pá 

pá...! 

 

 

INT. CASA DE ESTELA – DIA 

ESTELA:  

Suco diferente. O que é isso? 

 

CIDA:  

É acerola, eu planto no quintal lá de casa. 

 

ESTELA:  

Você não está querendo me envenenar para depois me roubar, está? 

 

ESTELA:  

Diferente, mas gostei. De agora em diante, só quero esse. 

 

CIDA:  

Esse vem lá de casa. Para trazer mais vou querer uma coisa em troca. 

 

ESTELA:  

O que você vai querer em troca, sua negrinha interesseira? 
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INT. APARTAMENTO DE ESTELA – DIA 

ESTELA:  

Presta muita atenção, negrinha, porque eu só vou lhe explicar uma vez, hein?! O 

objetivo deste jogo é tomar o rei do adversário, que é a peça principal. As peças que 

valem menos são essas aqui, os peões. Peão é a mesma coisa que empregada 

doméstica, não vale nada. E tem as peças brancas (mostrando uma rainha branca), que 

nem eu, e as peças pretas (mostrando um peão preto), que nem você. Eu só jogo com 

as peças brancas, que são as que iniciam o jogo. Este jogo é muito inteligente, porque 

os brancos têm que estar sempre na frente dos negros. Hahahahaha [risada].  

 

 

CIDA (NARRAÇÃO):  

Dona Estela não queria me ensinar a jogar xadrez, de verdade. Ela só queria ter 

uma vítima preta, para poder mostrar sua superioridade. Ela adorava jogar as 

peças pretas, que ela comia, no lixo. Só para mostrar o seu desprezo pelos negros. 

 

 

DE VOLTA À CENA 

ESTELA:  

Xeque-mate! Pretos como você só servem para jogar futebol. Hahahahaha [risada]. 

 

 

CIDA (NARRAÇÃO):  

Se o peão era que nem a empregada doméstica, a rainha devia de ser que nem a 

patroa da gente.  

 

 

INT. CASA DE ESTELA - DIA 

CIDA (NARRAÇÃO SOBRE A CENA ACIMA): 

O jogo acabou virando uma verdadeira batalha. A Dona Estela tentando destruir 

todas as minhas peças pretas e eu tentando destruir a rainha branca dela 

 

 

ESTELA:  

Xeque-mate! Hahahahahha [risada]. Xeque-mate! Hahahahahha [risada]. Xeque-mate! 

Hahahahahha [risada]. Xeque-mate! Hahahahahha [risada]. Xeque-mate! 

Hahahahahha [risada]. Xeque-mate! Hahahahahha [risada]. Xeque-mate! 

 

 

INT. SALA DA CASA DE CIDA 

CRIANÇAS: [SIMULANDO BARULHO DE REVÓLVERES] Pá pá pá pá pá pá 

pá...! 
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INT. QUARTO DE ESTELA- DIA 

 

ESTELA:  

Ai... Meu marido morreu e me deixou aqui, sozinha, sem ter um filho para tomar conta 

de mim. 

 

CIDA:  

Por que vocês não tiveram filhos, Dona Estela? 

 

ESTELA:  

Hunf, ele não quis que eu tivesse filho, para não ter que dividir o amor com ninguém.  

 

ESTELA (COM OS OLHOS MAREJADOS DE SOFRIMENTO E 

RAIVA): 

Que desgraçado: não quis que eu tivesse filhos e me abandonou aqui, 

sozinha! 

 

CIDA:   

Poxa, Dona Estela, ele não teve culpa de ter morrido antes da senhora. 

 

ESTELA:  

Mas teve culpa de ter me feito abortar. De ter me feito tirar um filho de dentro do meu 

útero. Você não sabe o que é perder um filho – que eu nunca cheguei a ter.  

 

CIDA: Pior do que isso, Dona Estela, eu sei o que é perder um filho, que eu cheguei a 

ter e a criar. 

 

 

EXT. CASA DE CIDA 

FILHO DE CIDA DE BRUÇOS BALEADO: [SOM DE TIRO E DA SIRENE DO 

CARRO DE AMBULÂNCIA] 

 

 

INT. QUARTO DE ESTELA 

CIDA E  ESTELA: [SONS DE SOLUÇOES, POIS AMBAS ESTÃO CHORANDO]. 

 

 

EXT. EM FRENTE À CASA DE CIDA 

CRIANÇAS: [SIMULANDO BARULHO DE REÓLVERES] Pá pá pá pá pá pá pá...! 

 

 

INT. CASA DE CIDA – NOITE (PODERÁ SER NOITE) 

CIDA (NARRAÇÃO):  

Naquela manhã com a Dona Estela, eu descobri que a gente não era tão diferente 

assim. No livro de xadrez, eu tinha lido que, quando um peão chega na última 

casa do tabuleiro, ele pode se transformar em qualquer peça que já tenha saído 
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do jogo – inclusive numa rainha. Foi aí que eu percebi que, apesar de eu ter 

nascido peão, eu não precisava ser um peão a vida toda.  

 

 

INT. CASA DE ESTELA – DIA 

ESTELA:  

Perdeu a rainha, neguinha burra! Hahahahaha [risada]. 

 

CIDA:  

Peão preto na última casa: ele vira rainha! XEQUE-MATE! 

 

ESTELA:  

O que significa isso? 

 

CIDA:  

Vou embora. 

 

ESTELA:  

Você está louca, crioula? Você precisa deste dinheiro. 

 

CIDA:  

Mais do que dinheiro, Dona Estela, eu preciso de dignidade. Tanto no xadrez quanto 

na vida da gente, as peças pretas valem tanto quanto as peças brancas. Toma, para a 

senhora [Cida coloca uma escultura de Nossa Senhora Aparecida sobre a mesa da 

sala]. Quem sabe se a senhora não rezar para ela, ela não lhe ajuda.  

 

 

CRIANÇAS [SIMULANDO BARULHO DE REVÓLVERES]: Pá pá pá pá pá pá 

pá...! 

 

 

INSERÇÃO – FILHO DE CIDA DE BRUÇOS BALEADO: [SOM DE TIRO]. 

 

 

CRIANÇAS: [EM SILÊNCIO, POIS ESTÃO APRENDENDO E JOGANDO 

XADREZ, DE FORMA IMPROVISADA]. 

 

 

INT. CASA DE ESTELA – DIA 

SEGUNDA EMPREGADA DOMÉSTICA:  

Ó, o remédio da senhora. 

 

ESTELA:  

Ah, mas eu estou com muita dor. Me dá dois comprimidos. 

 

 

EXT. FRENTE DA CASA DE CIDA – DIA 
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SOBRINHO:  

A chave da casa. Ela quer que você volte. E eu também.  

 

 

INT. SALA DE ESTELA – DIA 

SOBRINHO:  

Eu estive com ela. Agora, ela disse que não volta a trabalhar aqui, enquanto a senhora 

não se arrepender do que fez. E mandou isso para senhora [entrega saco com 

acerolas]. Bom, tia, eu viajo hoje à noite e dessa vez eu não vou deixar de viajar 

porque a senhora mandou outra empregada embora. Está aqui os seus comprimidos, 

tia.  

 

A partir desta fala (14’23”), o curta continua com a interpretação e linguagem 

corporal, não mais falada. 
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ANEXO 8. PRIMEIRAS CENAS DO FILME O XADREZ DAS CORES (2004) 

 

Fonte: Midmix Entretenimento. Imagem feita por captura. Reprodução. Todos os direitos reservados 
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ANEXO 8. PRIMEIRAS CENAS DO FILME O XADREZ DAS CORES (2004) 

 

Fonte: Midmix Entretenimento. Imagem feita por captura. Reprodução. Todos os direitos reservados.  
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ANEXO 9. ROTEIRO E TRANSCRIÇÃO DE VISTA MINHA PELE (2003) 

Roteiro do filme Vista minha pele, de Joel Zito Araújo (2003), presente no módulo II 

“Convivência democrática”. Abaixo segue a transcrição do filme. 

 

MÚSICA DE ABERTURA: 

Imagine um Brasil totalmente invertido: se negro fosse branco e branco fosse negro. Tu 

saberia, meu irmão, o que ia ser barrado, viveria humilhado, negado, partido. Com essa pele 

saberia o que é racismo. Viveria a ironia num triste abismo. Sem ninguém pra te ver, sem 

heróis na TV. Com tanto desencanto, como iria viver? Vista minha pele e verá que não há 

branco sem preto, pois viemos todos da África, nosso berço. África, nosso berço. Vista minha 

pele e verá que não há branco sem preto, pois viemos todos da África, nosso berço. África, 

nosso berço. África, vista minha pele e saberá. África. 

 

 

ENTRE O QUARTO DE LUANA E DE MARIA 

LUANA:  

Que isso, Maria? Você é linda! Claro que pode conseguir ser a Miss Festa Junina. Esse 

negócio de cor da pele não tem mais nada a ver. O que conta mesmo é ser 

comunicativa e vender o máximo de votos. Você não vai amarelar logo agora, né?  

 

MARIA:  

Ah, sei lá... Vai ser o maior mico! Garotas assim, que nem eu, nunca são escolhidas 

para uma coisa dessas. Quantas atrizes com a minha cor de pele você já viu em 

novelas? 

 

LUANA:  

Ai, sai dessa, Maria! O Brasil está mudando. 

 

MARIA:  

Ah, pode até ser... Só que ninguém consegue vencer a Sueli, ela é a garota mais 

popular da escola, esqueceu? Os meninos vivem babando por ela. 

 

LUANA:  

Mas e daí? Você tem a mim, eu vou te ajudar. Isso não conta? 

 

[somente nesta fala aparecem o rosto e o quarto de Maria] MARIA:   

Conta, sim, Luana. Conta muito! Mas você já viu alguma menina branca como Miss 

Festa Junina? Não tenho a menor chance. Melhor eu desistir. 

 

LUANA:  

Ah, não, de jeito nenhum, Maria. Você sonha com isso há tanto tempo. Não vamos 

desistir sem tentar. Te vejo amanhã na escola. Beijo.  

 

MARIA:  

Tchau. [desliga o telefone] 

 

PUBLICIDADE NA TV:  

Conseguimos enxergar quem são nossos verdadeiros amigos... 
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MARIA:  

Na televisão parece que todo mundo é negro. Os galãs são negros, as crianças são 

negras. Como eu posso ser Miss Festa Junina se eu não tenho o cabelo crespo? Nem 

essa pele de chocolate, nem este jeitinho que só as negras têm... 

 

 

COZINHA NA CASA DE MARIA 

LÚCIA:  

A Luana vai ajudar você a vender os votos, filha. Agora vai ser diferente, eu tenho 

certeza de que você vai conseguir realizar o seu sonho. 

 

CARLOS:  

É melhor não ficar contando com o ovo dentro da galinha. Há 500 anos que nós, 

brancos, carregamos este país nas costas e os negros ficam com poder e dinheiro. É 

melhor não ficar imaginando coisas. 

 

MARIA:  

Pai... Eu sonho com isso desde que eu estou na escolinha e eu já estou cansada de 

desistir de tudo só porque eu não sou negra. 

 

LÚCIA:  

Deixa ela, Carlos, a menina tem o direito de sonhar. 

 

CARLOS:  

Você está enganada, Lúcia. Nosso papel é preparar ela pro mundo lá fora e nessa vida 

a gente tem que caminhar com os pés bem firmes e no chão. 

 

 

SALA DE JANTAR DA CASA DE LUANA 

LUANA:  

Ah, não sei não, viu... 

 

PAI DE LUANA:  

Calma, querida, olha, poucos tem a experiência de vida que você tem – de ter morado 

em outros países pobres como França e Inglaterra, onde a maioria da população é 

branca. Isso faz muita diferença, meu amor. Olha, você tem que estar consciente de 

que as crianças da sua escola não pensam como você, eles não tem a experiência de 

vida que você tem.  

 

LUANA:  

Mas, pai, eu não posso cruzar os braços vendo a minha melhor amiga  sofrer tanta 

injustiça.  O senhor mesmo não chefiou missões diplomáticas, correndo até mesmo 

risco de vida para garantir a paz em lugares que nem conhecia direito? 

 

PAI LUANA:  

Eu sei que é importante ajudar, meu amor.  Mas a Maria precisa aprender a lutar pelos 

direitos dela. Não podemos ser paternalistas, você entende? Todo mundo sabe que as 

leis do Brasil dão oportunidades iguais a todos. Aqueles que batalham, vencem. 
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COZINHA DA FAMÍLIA DE MARIA  

MARIA:  

Tchau, mãe.  

 

Lúcia:  

Não está esquecendo nada, filha? [Som de beijo na bochecha] Acho que tem mais 

alguma coisa que você não está lembrando.  

 

MARIA:  

Sabe, mãe, hoje eu fiquei pensando que este negócio de venda de votos para ser Miss 

Festa Junina só serve mesmo para eleger a garota mais rica da escola. 

 

LÚCIA:  

Ô, filha, os votos são para serem vendidos. Olha, quem lutar mais, tem mais chances 

de vencer – como qualquer outro.  

 

MARIA:  

Mas será mesmo que vale a pena? Lá na escola todo mundo disse que nunca viu 

nenhuma menina branca como Miss Festa Junina.  

 

LÚCIA:  

Eu sei, eu já ouvi muito isso. Olha, quando eu era criança, era a mesma coisa. Mas um 

dia isso pode mudar. Você pode ser o exemplo. Você é minha esperança. 

 

MARIA:  

Pode até ser. A professora Janine vive dizendo que no Brasil somos todos iguais. 

 

 

CENA SALA DE AULA 

PROFESSORA JANINE: No Brasil todo mundo é igual, independentemente do sexo, 

da raça, da origem ou classe social. E todos têm os mesmos direitos e deveres.  

 

 

CENA MARIA ANDANDO NA RUA 

MARIA:  

Naquele dia, sai bem cedinho de casa e vi as mesmas pessoas indo buscar pão na 

padaria. As mesmas crianças indo para a escola. Tudo igual. Tudo no mesmo lugar. Eu 

é que estava diferente. Uma coisa dentro de mim, me fazia acreditar que desta vez eu 

ia ter chance de ganhar. Eu tinha o apoio das minhas duas melhores amigas. A Luana e 

a mamãe. Agora, ia ser outra história... 

 

JOSÉ:  

Oi, Maria! Tudo bem? 

 

MARIA:  

Oi, José! Quanto tempo! Por que você não está mais indo pra escola? 

 

JOSÉ:  
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Ah, Maria, qual é? Você acha que eu sou bobo de querer repetir de novo? Naquela 

escola só a professora de religião gostava de mim. 

 

MARIA:  

Mas que futuro a gente vai ter sem um diploma na mão? 

 

JOSÉ:  

Sei lá. Depois eu faço um supletivo de 45 dias. Está cheio de cursinhos espalhados por 

aí.  

 

MARIA:  

Como é que é, José? Você vai trocar uma boa escola por um cursinho de 45 dias? Fala 

sério, José... 

 

JOSÉ:  

Sei lá. Naquela escola ninguém me explicava nada mesmo.  

 

MARIA:  

Você não pode jogar fora a chance de ir pra uma escola boa.  Já deu a  sorte de 

conseguir uma bolsa de estudos.  Agora você tem que ir atrás, batalhar, igual a todo 

mundo, ué. 

 

JOSÉ:  

Todo mundo? Todo mundo quem? Está achando que eu tenho a vida mansa feito essa 

playboyzada? Eu tenho que ajudar a minha mãe, está ligada? E aqui a gente tem que 

cair na real bem cedo, sabia?  Andar com os pés no chão. Eu vou indo porque, se o 

freguês reclama, eu posso perder o meu trampo, beleza? 

 

MARIA:  

O José pensava como meu pai: você tem que caminhar com os pés no chão. 

Engraçado, né? De que outro jeito eu poderia caminhar? 

 

 

NA ESCOLA 

PAI DE LUANA: 

 Tchau, filhota... Boa aula! 

 

LUANA:  

Obrigada! Oi! 

 

SUELI:  

Oi, Luana, tudo bem? E aí o papai já chegou de viagem, né? 

 

LUANA:  

Ele chegou ontem da África do Sul. Ele trouxe um monte de revistas de moda super 

chocantes, sabia? Eu trouxe até umas para você ver, pois eu sabia que você ia se 

interessar. 

 

SUELI:  

Ah, eu quero ver. Ai que linda essa menina.  
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LUANA:  

Ela é bem bonita mesmo, né? 

 

SUELI:  

Este batom é perfeito. Adorei. 

 

LUANA:  

Sua cara! Bem chamativo. 

 

GRUPO DE MENINOS FAZENDO RIMA:  

A Sueli é toda linda, com o cabelo black power. Mais do que uma preta cabinda, mais 

do que uma preta design. È a nossa Miss Festa Junina sem faltar nenhum timing. 

 

MARIA:  

Oi, Luana! 

 

LUANA:  

Oi, Maria! Tudo bom? 

 

MARIA:  

Tudo e com você? 

 

SUELI:  

E aí, galera? Parece que tem alguém querendo se enturmar... 

 

GRUPO DE MENINOS DA RIMA:  

Ih... hahahahaha. 

 

MENINO:  

Aí, Sueli, vou falar hein?! Adorei o cartaz.  

 

 

MARIA NA ESCADA DA ESCOLA 

MARIA:  

Dessa vez, resolvi ficar na minha. Estava decidida a não deixar que nada me 

atrapalhasse – nem o preconceito das pessoas, nem a timidez, nem o medo. Nada ia 

tirar a minha vontade de lutar pelo meu sonho. Naquela hora, eu preferia estar 

sonhando e viajar tranquila pelo mundo da imaginação. O mundo que tivesse pessoas 

da minha cor, com minhas características sociais. Um mundo que tivesse na TV gente 

apresentando programas iguais a mim para crianças, adolescentes. 

 

PUBLICIDADE AO FUNDO:  

Tem o sorriso do filho, o sorriso do pai, o sorriso do eu te amo. O Alameda 

Shopping...  

 

  

CENA SALA DE AULA 

PROFESSOR:  
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Pessoal, atenção, Quem sabe me dizer que cálculo a gente tem que usar agora para 

resolver esta expressão? E aí, turma, alguém? Maria... 

 

ZULU:  

Senhoras e senhores, silêncio total. Gênio pensando... hahahahahha [a sala toda ri]. 

 

PROFESSOR:  

Zulu, por favor. 

 

ZULU:  

Desculpa, professor. 

 

PROFESSOR:  

E, então, Maria? Não temos o dia inteiro... 

 

SUELI:  

Que foi? O gato comeu a sua língua? 

 

PROFESSOR:  

Entendeu a pergunta, Maria? 

 

MARIA:  

Desculpa, eu esqueci. 

 

PROFESSOR:  

Maria, você se alimentou direito pela manhã? Ah, que difícil, que pena dessas crianças 

brancas. Quanta dificuldade para aprender, meu Deus. Elas tinham que se esforçar 

mais – também as famílias não ajudam.  O que eu posso fazer? Me corta o coração ver 

essa garota assim, mas ela precisa se esforçar.  

 

MARIA:  

Ás vezes, me dava vontade de fazer que nem o José: nunca mais  pôr os pés nessa 

escola.  Todos ficam tirando sarro da minha cara, como se soubessem mais do que eu.  

Eu não suportava mais sentir os professores em olhando com cara de pena, como se eu 

fosse uma criança abandonada, sem comida, sem família... Mas e se eu virasse Miss 

Festa Junina? Será que eles teriam mais consideração? 

 

 

NA CANTINA 

LUANA:  

Você não pode ter medo agora, Maria. A eleição só é decidida no último voto. Cadê os 

talões, você trouxe? 

 

MARIA:  

Trouxe. 

 

LUANA:  

A gente come e depois a gente vai lá, está bom? 

 

MARIA:  
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Está bom. 

 

MÚSICA:  

É tanto louco que vejo, palavras jogadas. Já estou mordido com essa parada. Tanta 

idéia errada, instabilidade. Só tem um jeito de você viver a minha situação: vista 

minha pele, seja quem for. Como é duro ser negro num país de branco. Imagine o 

Brasil totalmente invertido – se negro fosse branco e branco fosse negro. Tu saberia, 

meu irmão, o que ia ser barrado, viveria humilhado, negado, partido. Com essa pele 

saberia o que é racismo. Viveria a ironia num triste abismo. Sem ninguém pra te ver, 

sem heróis na TV.  

 

 

NO PÁTIO DA ESCOLA 

ZULU:  

Votos para o concurso de Miss Festa Junina? Lógico que eu compro. Você é meio 

maluquinha, mas é a mina mais gata dessa escola, sabia? 

 

LUANA:  

Ai, Zulu... Você sabe que não é pra mim; é pra Maria... 

 

ZULU:  

Não sei por que você insiste nesta piada... Qual é, Luana? Me economiza um pouco, 

está legal? 

 

MARIA:  

Uma piada. Era isso que eles pensavam de mim. Depois daquela que o Zulu mandou, 

fiquei com vontade de sumir. Queria que um buraco se abrisse e eu fosse parar lá no 

Japão.  Tudo estava dando errado e eu nem desconfiava que muita coisa ainda ia 

acontecer. 

 

 

NO HALL DA ESCOLA 

SUELI:  

É seu cabelo mesmo ou é cabelo de plástico, hein? 

 

MARIA: 

É meu cabelo mesmo.  

 

SUELI:  

Mas, sabe de uma coisa? Este penteado até que fica legal em você. Aliás, como diz 

aquela propaganda de produtos para permanente: “Não se desespere, pois cabelo 

escorrido tem solução” Você não se enxerga, não é, garota? Não vê que estão 

comprando os seus votos por causa da Luana? Você não tem a menor chance, meu 

bem. 

 

MARIA:  

Se tem tanta certeza disso, por que está perdendo seu tempo comigo? 

 

SUELI:  
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Ah, mas está cheia de moral, né?  Sabe desde quando EU sou a Miss Festa Junina? 

Desde a escolinha. E não vai ser uma branquela azeda e mocoronga, que nem você, 

que vai acabar com o meu reinado, não. Ainda mais com a ajuda daquela doidinha. 

 

MARIA:  

Ah, está explicado. O problema é esse: você está morrendo de inveja porque a Luana 

está me apoiando.  

 

LUANA:  

Nossa, onde você estava? Eu te procurei pela escola inteira. Ixi, que bicho mordeu a 

Sueli? Eu passei por ela agora e ela estava cuspindo marimbondo. Oi, Dona Lúcia, 

tudo bom? Olha só, eu acabei de vender três votos. 

 

LÚCIA:  

Eu vendi cinco pro pessoal da limpeza e da cozinha. E aposto que vou vender muito 

mais amanhã, pois amanhã é dia de pagamento.  

 

LUANA:  

Vamos animar! Nós vamos ganhar, hein?! 

 

 

CASA DA LUANA 

MARIA:  

Naquela noite, eu decidi ir ao quartel general da minha mais fiel amiga para juntas 

prepararmos um terrível contra-ataque.  

 

MÚSICA:  

Pois viemos todos da África, nosso berço. África, nosso berço. África, vista minha 

pele e saberá. África. Vista minha pele e verá que não há branco sem preto, pois 

viemos todos da África, nosso berço. África, nosso berço. África, vista minha pele e 

saberá. África. 

 

PAI DE LUANA:  

Oi, meninas! Deixa eu ver como ficou o cartaz? Nossa, que bom! Ficou ótimo, 

meninas! 

 

MARIA:  

Você achou mesmo? 

 

PAI DA LUANA:  

Ô! Parabéns, viu!? Nossa, está lindo! Lindo mesmo! Eu estou achando muito legal 

essa campanha para eleger a Maria, viu!? Sabe, meninas: são as pequenas ações que 

vão somando, somando para fazer as grandes transformações. Sabe, meninas, eu 

concordo com vocês:  o Brasil precisa parar de achar que só os negros podem fazer 

tudo, como Miss Festa Junina, Presidente da Republica, artista de televisão. Vocês não 

acham isso? 

 

MARIA:  

Eu acho. 
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PAI DA LUANA:  

E para provar o meu total apoio à campanha da Maria, olha aqui: tchan, tchan, tchan, 

tchan, tchan. O meu talão de votos, totalmente vendido. Boa sorte com a  campanha, 

viu, Maria!? 

 

 

NA RUA 

MARIA:  

Eu estava decidida a lutar até o final. Aí aconteceu uma coisa super interessante. Vi 

que muita gente não concordava com o preconceito e com a injustiça e ficava do meu 

lado. Aí, eu confiava mais em mim e quanto mais me sentia confiante, mais convencia 

os outros sobre as minhas chances de vencer.  

 

 

SALA DE AULA 

PROFESSORA JANINE: E os brancos que fugiam eram castigados em praça pública, 

num espetáculo de barbárie que atraia todo mundo pro lado do Pelourinho, depois da 

missa de domingo.  Agora, vamos observar estas gravuras aqui.  O que nós podemos 

ver?  Podemos ver que não os escravos eram brancos: os carrascos também eram 

brancos. O que mostra como os escravos eram desunidos e, por isso, mais facilmente 

dominados.  

 

SUELI:  

Se a gente estivesse naquela época, eu ia pedir pro meu pai comprar você pra mim. Eu 

ia te chicotear tanto nas costas, mas tanto, tanto que você ia ter que sempre dormir de 

bruços.  

 

MARIA:  

Pois eu ia juntar a minha galera no quilombo e, quando vocês dessem mole, a  gente ai 

descer o pau em vocês.  

 

PROFESSORA JANINE:  

Mocinhas, querem prestar atenção aqui na aula, por favor. Então, temos aqui o largo 

do Pelourinho... 

 

 

PÁTIO DA ESCOLA 

CLAUDINHA:  

E aí, Maria? Hoje é o grande dia! Está nervosa? 

 

MARIA:  

Ah, um pouquinho. A gente trabalhou o duro, mas seja o que Deus quiser.  

 

LUANA:  

Não, isso não tem nada a ver com Deus. Os votos estão na urna e pelo jeito que a Sueli 

anda nervosinha vem coisa boa por aí. 

 

CLAUDINHA:  

Mas mesmo que você não ganhe, valeu pela coragem de enfrentar o favoritismo da 

Sueli. Ninguém nunca mais vai esquecer dessa eleição.  
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MARIA:  

Nossa, você acha mesmo, Claudinha? Poxa, obrigada! 

 

LUANA:  

Adoramos as suas palavras de consolo, mas nós vamos vencer.  

 

CLAUDINHA:  

Boa sorte. 

 

 

 

SALA DE APURAÇÃO 

ALUNOS:  

AEEEEEE [aplausos] 

 

PROFESSOR:  

Aí, pessoal! Ok, ok! Eu também estou nervoso que nem vocês. A nossa diretora  

acabou de chegar e nós vamos dar inicio à apuração dos votos do concurso Miss Festa 

Junina deste ano, ok?  

 

ALUNOS:  

AEEEEEE [aplausos] 

 

PROFESSOR:  

Por favor, diretora, de quem vai ser o primeiro voto? 

 

DIRETORA:  

Primeiro voto: Sueli. 

 

ALUNOS:  

AEEEEEE [aplausos]. 

 

PROFESSOR:  

Calma, pessoal, segure o coração. Por favor, diretora, o segundo voto. 

 

DIRETORA:  

Maria! 

 

ALUNOS:  

AEEEEEE [aplausos]. 

 

DIRETORA:  

Sueli. Maria. Sueli. Sueli. Maria. Sueli. Maria.  

 

MARIA:  

A sorte estava lançada. Eu queria tanto vencer, mas pensando bem até que Claudinha 

tinha razão. Mesmo perdendo, ninguém nunca mais ia esquecer o que eu fiz nessa 

eleição – muito menos eu. Mas a verdade é que, depois de todas estas aventuras, 

algumas perguntas ainda continuam me incomodando. Será que um dia a escola vai 
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valorizar a diferença racial? Será que negros, brancos, índios e orientais vão ser 

tratados em condições de igualdade? Será que um dia eu vou poder ver nos cartazes 

espalhados pela escola com pessoas parecidas comigo? Será que os professores, um 

dia, vão contar que os brancos também construíram este país? Será que encontraremos 

nos livros escolares imagens e a história dos nossos avós? Será que a desigualdade 

racial vai deixar de ser um problema só para os brancos? Às vezes, eu acho que sim. 

Mas, outras vezes, eu acho que não. E você, o que você acha? 

 

MÚSICA: Imagine um Brasil totalmente invertido: se negro fosse branco e branco 

fosse negro. Tu saberia, meu irmão, o que ia ser barrado, viveria humilhado, negado, 

partido. Com essa pele saberia o que é racismo. Viveria a ironia num triste abismo. 

Sem ninguém pra te ver, sem heróis na TV. Com tanto desencanto, como iria viver? 

Vista minha pele e verá que não há branco sem preto, pois viemos todos da África, 

nosso berço. África, nosso berço. Vista minha pele e verá que não há branco sem 

preto, pois viemos todos da África, nosso berço. África, nosso berço. África, vista 

minha pele e saberá. África. 

 

 

DEPOIS DOS CRÉDITOS, DEPOIMENTO DA ATRIZ BRUNA BÓRNEO (INTÉRPRETE 

DE MARIA):  

Eu acho que este filme combate o racismo de um jeito legal, em que você coloca os 

brancos – que geralmente são os que constroem o preconceito contra os negros. Você 

coloca uma pessoa branca ali, no caso, a Maria, sofrendo preconceito. Aí, você vê o 

que faz com os outros, pois você se sente rejeitada, abandonada, sem atenção. Uma 

situação muito ruim.  
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ANEXO 10. CENA DO FILME VISTA MINHA PELE (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Casa de Criação. Imagem feita por captura. Reprodução. Todos os direitos reservados.  
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ANEXO 11. PERGUNTAS AOS DOCENTES DE SÃO PAULO 

  A seguir, apresentaremos as perguntas apresentadas aos (a) Professores Coordenadores 

responsáveis pela Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) e (b) aos professores de 

História, Artes e Língua Portuguesa jurisdicionados à Diretoria Regional de Ensino de Mogi 

das Cruzes. Nos dois casos, as perguntas foram intermediadas pela Secretaria Estadual de 

Educação e pela Diretoria Regional de Ensino de Mogi das Cruzes. Nas duas instituições, foi 

combinado que, para obtermos o maior número de respostas possíveis e como tais respostas 

mesmas interessavam aos gestores estadual e municipal de Educação Afro, as perguntas 

seriam repassadas e complementadas – trazendo também a assinatura da Secretaria de 

Educação e da Diretoria de Ensino. 

 

Perguntas para os Professores Coordenadores responsáveis pela Educação das Relações 

Étnico-Raciais (ERER): 

1) Informe sua Diretoria de Ensino.  

2) Informe o município no qual trabalha:  

3) Informe seu nome completo.  

4) Sexo.  

5) Formação.  

6) Há quantos anos está no magistério?  

7) Você é responsável por alguma disciplina ou área do conhecimento na Diretoria de Ensino? 

8) Você conhece a Lei nº10.639 de 2003?   

9) Você trabalha conteúdos sobre a cultura afro e afro-brasileira no Núcleo Pedagógico ou nas 

escolas?  

10) Você utiliza algum material específico nas formações de professores? Qual?   

11) Você recebeu alguma orientação e/ou material didático-pedagógico que lhe auxilia a 

trabalhar essa temática, que refere-se à aplicação da lei 10.639/2003?   

12) Caso tenha recebido, qual sua opinião sobre esta orientação e/ou material didático da 

questão anterior?  

13) Você conhece as cartilhas do Ministério da Educação e o Programa A Cor da Cultura, 

desenvolvidas para auxiliarem o professor na abordagem desta temática?   

14) Você as utiliza?   

15) Se sim, qual a sua avaliação sobre este material?   

16) Caso não utilize este material, qual é o motivo para tal?   



274 
 

17) Qual a maior dificuldade que você enfrenta para trabalhar com o conteúdo afro e afro-

brasileiro na formação dos professores?  

18) Após 2003, quando a lei 10.639 foi instaurada, você percebeu algum avanço nas relações 

em sala de aula a partir da abordagem da cultura afro e afro-brasileira? Quais?   

19) Você conhece o programa de formação Educando pela diferença para a igualdade? Caso 

sim, como você o aplica na formação dos professores?  

20) Você conhece as cartilhas, desenvolvidas pelo Ministério da Educação, Relações étnico-

raciais e de gênero e seus quatro módulos (ética, convivência democrática, Direitos Humanos 

e inclusão social)? Caso sim, como aproveita estes conteúdos na formação dos professores? 

 

Perguntas para os professores de História, Artes e Língua Portuguesa. 

1) Escola.  

2) Responsável pelo preenchimento.  

3) Gênero . 

4) Cidade em que trabalha?  

5) Formação.  

6) Há quantos anos está no Magistério?  

7) Em quantas escolas trabalha?  

8) Você conhece a lei 10.639/2003?  

9)  Você trabalha conteúdos sobre a cultura afro e afro-brasileira em sala de aula?  

10) Qual material didático você utiliza?  

11) Você recebeu alguma orientação e/ou material didático-pedagógico que lhe auxilia a 

trabalhar essa temática, que refere-se à aplicação da lei 10.639/2003?  

12) Qual a maior dificuldade que você enfrenta para trabalhar com o conteúdo afro e afro-

brasileiro em sala de aula?  

13) Qual sua opinião sobre as orientações e materiais didáticos relacionados a Lei 

10.639/03?   

14) Você conhece as cartilhas do Ministério da Educação e o Programa A Cor da Cultura, 

desenvolvidas para auxiliarem o professor na abordagem desta temática?   

15) Você as utiliza?   

16) Qual a sua avaliação sobre este material?  

17) Qual o motivo para a não utilização do material?  
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18) Após 2003, quando a lei 10.639 foi instaurada, você percebeu algum avanço nas 

relações em sala de aula a partir da abordagem da cultura afro e afro-brasileira? 

Quais?  

19) Você conhece o programa de formação Educando pela diferença para a igualdade? 

Caso sim, como você o aplica em sala de aula?   

20) Você conhece as cartilhas, desenvolvidas pelo Ministério da Educação, Relações 

étnico-raciais e de gênero e seus quatro módulos (ética, convivência democrática, 

Direitos Humanos e inclusão social)? Caso sim, como aproveita estes conteúdos na 

sala de aula?  
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ANEXO 12. PERGUNTAS AOS DOCENTES DO RIO GRANDE DO SUL 

  A seguir, apresentaremos as perguntas apresentadas aos (a) Assessores Afros e (b) aos 

professores de História, Artes e Língua Portuguesa jurisdicionados à 8ª Coordenadoria 

Regional de Educação (Santa Maria). A Secretaria de Educação e a 8ªCRE comunicaram aos 

seus professores que a pesquisadora entraria em contato e enviaria as entrevistas fechadas – 

na primeira rodada, a 8ªCRE encaminhou as perguntas aos professores. 

 

Perguntas para os Assessores Afros. 

1) Gênero:  

2) Cidade em que trabalha:  

3) Formação:  

4)  Há quantos anos está no magistério?  

5) Em quantas escolas trabalha?   

6)  Disciplina que leciona? É professor-coordenador? 

7) Você conhece a lei 10.639/2003?  

8) Você trabalha conteúdos sobre a cultura afro e afro-brasileira em sala de aula?  

9) Qual material didático você utiliza? 

10)  Você recebeu alguma orientação e/ou material didático-pedagógico que lhe auxilia a 

trabalhar essa temática, que refere-se à aplicação da lei 10.639/2003?  

11) Qual sua opinião sobre este material didático?  

12) Você conhece as cartilhas do Ministério da Educação e o Programa A Cor da Cultura, 

desenvolvidas para auxiliarem o professor na abordagem desta temática?  

13) Você as utiliza? 

14) Qual a sua avaliação sobre este material? 

15)  Caso não utilize este material, qual é o motivo para tal?  

16)  Qual a maior dificuldade que você enfrenta para trabalhar com o conteúdo afro e afro-

brasileiro em sala de aula?  

17)  Após 2003, quando a lei 10.639 foi instaurada, você percebeu algum avanço nas 

relações em sala de aula a partir da abordagem da cultura afro e afro-brasileira? 

Quais? 

18) Você conhece o kit RS Negro? Caso sim, como você o aplica em sala de aula?  

19)  Você conhece as cartilhas, desenvolvidas pelo Ministério da Educação, Relações 

étnico-raciais e de gênero e seus quatro módulos (ética, convivência democrática, 
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Direitos Humanos e inclusão social)? Caso sim, como aproveita estes conteúdos na 

sala de aula?       

 

Perguntas para os professores de História, Artes e Língua Portuguesa. 

1) Gênero:  

2) Cidade em que trabalha:  

3) Formação:  

4)  Há quantos anos está no magistério?  

5) Em quantas escolas trabalha?   

6)  Disciplina que leciona? É professor-coordenador? 

7) Você conhece a lei 10.639/2003?  

8) Você trabalha conteúdos sobre a cultura afro e afro-brasileira em sala de aula?  

9) Qual material didático você utiliza? 

10)  Você recebeu alguma orientação e/ou material didático-pedagógico que lhe auxilia a 

trabalhar essa temática, que refere-se à aplicação da lei 10.639/2003?  

11) Qual sua opinião sobre este material didático?  

12) Você conhece as cartilhas do Ministério da Educação e o Programa A Cor da Cultura, 

desenvolvidas para auxiliarem o professor na abordagem desta temática?  

13) Você as utiliza? 

14) Qual a sua avaliação sobre este material? 

15)  Caso não utilize este material, qual é o motivo para tal?  

16)  Qual a maior dificuldade que você enfrenta para trabalhar com o conteúdo afro e afro-

brasileiro em sala de aula?  

17)  Após 2003, quando a lei 10.639 foi instaurada, você percebeu algum avanço nas 

relações em sala de aula a partir da abordagem da cultura afro e afro-brasileira? 

Quais? 

18) Você conhece o kit RS Negro? Caso sim, como você o aplica em sala de aula?  

19) Você conhece as cartilhas, desenvolvidas pelo Ministério da Educação, Relações 

étnico-raciais e de gênero e seus quatro módulos (ética, convivência democrática, 

Direitos Humanos e inclusão social)? Caso sim, como aproveita estes conteúdos na 

sala de aula?  
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