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RESUMO 

 

A ciência de si, a consciência sobre as ciências e sobre as dificuldades e equívocos da Ciência 
são campos que dão origem a esta tese e suas propostas reflexivas. A pesquisa realizada 
propõe uma contribuição ao debate de educação nos capítulos sobre: a africanidade e o 
eurocentrismo, a realidade vivida pela população afrodescendente na vida acadêmica, a 
ciência sentida pela população negra e os embates cotidianos do fazer científico na sociedade 
e na vida das populações negras brasileiras e africanas. Recorre a desvendar a produção 
científica do ocidente, a questionar os seus princípios e bases epistêmicas, assim como as 
formas do seu desenvolvimento, tendo como ancora a realidade vivida e a observação dos 
conflitos vivenciados pela população negra nos territórios universitários. A ciência, o poder e 
o poder da ciência enfeixam o debate que problematiza sobre as características das Ciências e 
sobre como seus paradigmas conversam com o racismo científico e epistêmico através de seu 
corpo sistematizado de conhecimento. A pesquisa realizada teve como objetivos de: 1) 
analisar e compreender as ciências no Ocidente e a inserção das populações negras (como 
sujeitos e/ou como objetos de pesquisa) no território científico; 2) Conhecer e compreender a 
formação educacional, acadêmica e científica de uma população africana (guineense); e 3) 
Conhecer o/a intelectual guineense e como ele/a pode nos ajudar a compreender o fenômeno 
do racismo antinegro e antiafricano na Ciência Ocidental. E a partir dessas diretrizes chegar às 
bases do conhecimento africano, em que são estudadas as visões dos pesquisadores africanos 
e de Guine Bissau sobre ciência, conhecimento, educação, sociedade. Aqui os pesquisadores 
guineenses nos ajudam a compreender o fenômeno do racismo antinegro e antiafricano na 
Ciência Ocidental e o trabalho conclui apontando sobre as razões da necessidade de 
distanciamento das ideias de verdade e universalidade de Ciência e do estabelecimento de um 
campo autônomo na produção de conhecimento das e para as populações negras.  

 

Palavras-chave: Populações negras. Guineenses. Ensino Superior. Racismo antinegro. 
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ABSTRACT 

 
 

The science of the self, the consciousness about the sciences and the misconceptions of 
science are fields that give rise to this thesis and its reflective proposals. The research carried 
out offers a contribution to the debate on education in the chapters on africanity and 
eurocentrism, on the reality lived by the afrodescendant population in academic life, on the 
science felt by the black population and on the daily conflicts of scientific action that fall on 
society and In the lives of black, Brazilian and African populations. The research seeks to 
uncover the scientific production of the West, to question its principles and epistemic bases, 
as well as the forms of its development, based on the reality lived and the observation of the 
conflicts experienced by the black population in the university territories. The science, power, 
and power of science envelop the debate that questions the characteristics of science and how 
its paradigms talk to scientific and epistemic racism through its systematized body of 
knowledge. The research carried out had as objectives: 1) to analyze and understand the 
sciences in the West and the insertion of the black populations (as subjects and / or as objects 
of research) in the scientific territory; 2) To know and understand the educational, academic 
and scientific education of an African (Guinean) population; And 3) To know the Guinean 
intellectual and how he / she can help us to understand the phenomenon of anti-Black and 
anti-African racism in Western Science. 

 

 

Keywords: Black populations. Guineans. Higher Education. Anti-black racism. 
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RESUMEN 

 
La auto-conciencia, la conciencia de las ciencias y de las dificultades y los conceptos erróneos 
de la ciencia son campos que dan lugar a esta tesis y sus propuestas reflexivas. La 
investigación sugiere una contribución al debate sobre la educación en los capítulos sobre: 
africanidad y eurocentrismo, la realidad experimentada por la población afrodescendiente en 
la ciencia de la vida académica sentidos por la población negro y la lucha diaria de hacer 
ciencia en la sociedad y en la vida de las personas brasileña y africana. Se refiere a 
desentrañar la producción científica de Occidente, a cuestionar sus principios y bases 
epistémicas, así como las formas de su desarrollo, con los anclajes de la realidad vivida y la 
observación de los conflictos experimentados por la población en los territorios negro 
universitarios. La ciencia, el poder y el poder de la ciencia enfeixam el debate que las 
preguntas sobre las características de la ciencia y cómo sus paradigmas hablar con el racismo 
científico y epistémico a través de su cuerpo de conocimientos sistematizados. El estudio tuvo 
como objetivo: 1) analizar y entender la ciencia en Occidente y la inclusión de personas de 
raza negra (como individuos y / o como objetos de investigación) en el área científica; 2) 
Conocer y comprender la formación educativa, académica y científica de una población 
africana (Guinea); y 3) Saber / intelectual de Guinea y cómo él / ella puede ayudarnos a 
comprender el fenómeno del racismo anti-negro y anti-africano en la ciencia occidental. Y a 
partir de estas directrices para obtener las bases de conocimiento de África, que estudia los 
puntos de vista de los investigadores africanos de Guinea Bissau en la ciencia, el 
conocimiento, la educación, la sociedad. Aquí guineanos investigadores nos ayudan a 
comprender el fenómeno del racismo anti-negro y anti-africano Ciencia Occidental y el 
documento concluye señalando sobre las razones para la necesidad de alejarse de la verdad de 
las ideas y la universalidad de la ciencia y la creación de un campo autónomo de la 
producción de conocimiento de y las poblaciones negras. 
 
 
 
Palabras clave: Poblaciones negras. Guineanos. Educación superior. Racismo anti-negro. 
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PADAS 

 

Sibi di bo, sibi sobri sibi ku difikuldadi ku tene duvida di sibi i sedu kampu ku da kumsada di 
es kombersa ku lebanu na pensa. Piskisa ku fasidu tisi um kontribuson pa dibati sibru kriason 
na kapitulus: afrikanidadi ku eurocentrismu, bardadi ku vividu pa pupulason ku bin di afrika 
na vida akademika, Djiresa ku sintidu pa djintis pretu, ku kusas ke ta fasi tudu dia na buska 
sibi, kuma ku djuntamentu di djintis pretu di brazil ku Afrika sedu. I leba na diskubri djiresa 
ku fasidu pa brankus, pa punta di se kumsada ku nunde ke firmanta se djiresa, suma manera di 
se desenvolvimentu, ku tene suma firmesa di kusas ke vivi ku kilis ke odja na djundadjunda di 
djintis pretu dentru di skolas. Djiresa, puder ku puder di djiresa tisi kombersa ku papiadu 
sobri manera di djiresa ku manera di papia sobri ke ku ta leba alguim nega utru ku djiresa. 
Buska ku sta na buskadu tene suma objetivu pa: 1) djubi i pa ntindi djiresa di ocidenti ku 
entrada di djinti pretu (suma alguin ku/ou suma kusa di busca) na kau di djiresa; 2) kunsi ku 
ntindi manera di kriason, ku di skola i ku djiresa di djintis pretu (guineense); 3) kunsi alguin 
djiru di guine ku manera ki pudi djudanu na ntindi kusa di nega utru alguim ku ka parsil na 
Djiresa di Brankus. Di li ku tchigantanu na djiresa di afrikanu, ku studadu na manera di 
buskaduris di djiresa afrikanu ku di Guine-Bissau, pa ntidi sobri djiresa, ntindimentu, kriason 
ku djuntamentu. Li buskaduris di djiresa guineenses na djudanu ntindi ke ku ta leba alguim na 
nega utru na Djiresa Ocidental. Na kabantada di es tarbadju, no pudi odja ou sibi ke ku ta 
lundjusi omi branku di konta bardadi di djiressa di tudu djintis, tambi pa dissa um kampada 
nunde ku djintis pretu na mostra se djiresa. 

 

 

Firkidjas: Djintis Prutus. Guineenses. Kriason garandi. Manera di nega preto. 
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PRÓLOGO  

 

 

Um dia, final de semestre, inquieta com a reação de meus colegas – alunos e professores - da 

pós-graduação, quando explicava sobre o interesse em pesquisar o racismo no ensino 

superior, chamei uma amiga e perguntei: 

- Amiga, o que você realmente pensa sobre a temática de pesquisa que eu 
tenho apresentado em sala de aula? 
- Ah, Carol, acho interessante, mas complexo. 
- Só isso? Queria que você fosse bem honesta, pois sempre que falo sobre 
o assunto eu percebo um silêncio absoluto sobre... 
- Posso dizer a verdade? Você é a única negra na sala dizendo que vai 
estudar racismo no ensino superior. Parece que está apontando o dedo na 
minha cara e chamando todos nós de racistas e eu não sou. Mesmo 
fazendo parte de todas as instituições que você aponta como racista. 

 

... 

 

 

Nenhuma pessoa branca que vive hoje é responsável pela escravidão. Mas todos os brancos 

vivos hoje colhem os benefícios dela, assim como todos os negros que vivem hoje têm as 

cicatrizes dela. Talib Kweli. 

Eu tenho! 
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INTRODUÇÃO 
============================================================== 

 

Esta investigação tem origem no meu corpo e em meus pensamentos de mulher 

negra, mãe, professora, pedagoga, mestre em educação, e parte com o propósito de 

problematizar o corpo e o pensamento de uma universidade historicamente branca - 

construída e constituída sobre dispositivos1 eurocêntricos, burgueses e racionais - no contexto 

atual de políticas afirmativas que ao promover o acesso das populações negras ao ensino 

superior do país evidenciou o racismo em suas práticas e discursos. 

Com a consciência de que estarei transpondo exigências de um conservadorismo 

acadêmico, que ainda desaprova o uso do pronome em primeira pessoa do singular do caso 

reto em dissertações e teses científicas, dentre outras tantas censuras, justifico a escolha em 

primeira pessoa do singular, em alguns momentos da tese, defendendo, primeiramente, que as 

razões e motivações para desenvolver este trabalho parte - de um território subjetivo de 

experiências e reflexões pessoais, e de uma memória individual – em direção ao conjunto de 

conhecimentos e de memórias coletivas que tratem dos aspectos da vida histórica, política 

científica e social da sociedade na qual me incluo.  

Trata-se de uma pesquisa cujos elementos da autobiografia são utilizados como 

recursos textuais a medida que insiro minha vida e minhas experiências no exercício da 

reflexão e da compreensão de uma sociedade na qual estou inserida. Quando eu escrevo sobre 

minha vida ou narro as minhas experiências para alguém, eu estou falando de mim, mas 

também do meu grupo social, eu crio uma identidade para mim, mas também para o outro que 

me lê. Neste sentido, cabe esclarecer que consultei os trabalhos científicos de Raquel Alves 

Furtado (2011) e Marcos Villela Pereira (2013) em que pautam a relatividade do valor de 

verdade no âmbito da escrita acadêmica2 para assegurar-me que esta decisão não seria um 

erro.  

                                                 

1 Este termo foulcaultiano será utilizado nesta tese como o conjunto e /ou rede de discursos, práticas, instituições, 
organizações arquitetônicas, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, filosóficos e/ou morais, que autorize, 
reforce, confirme o racismo antinegro.  
2 PEREIRA, 2013, p. 213. 
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Neste sentido, compartilho do pensamento de Paulo Freire (1979) quando diz que 

devemos ser sujeitos de nossa própria educação e não apenas objeto dela, na busca 

permanente de nós mesmos e de nossa consciência histórica, associando indissoluvelmente as 

experiências e reflexões individuais à própria ação sobre o mundo, e a ação do mundo sobre 

nós, pois sem isso, não transpomos os limites que nos são impostos pelo próprio mundo, e 

isto, segundo o autor, torna-nos incapaz de compromissos com a emancipação humana.  

Com base nesta reflexão, assino aqui uma posição de enfretamentos, 

questionamentos e reflexões sobre o racismo sentido e observado nas instituições 

educacionais, em busca de uma autoformação que me sensibilize e uma formação me 

qualifique para o trabalho docente no contexto de um estado perverso, no qual as diferenças 

fenotípicas e sociais são geradas como adversidades, estereotipadas e subjugadas para a 

conservação do status quo que oculta, exclui e/ou discrimina o outro por cor, cabelo, classe, 

gênero, sexo, cultura. 

Considero importante na publicação de um conhecimento sobre uma dada 

realidade e um determinado tempo histórico, revelar os propósitos científicos, ideológicos e 

sociais dos autores, imprimindo uma comunicação alicerçada na historicidade, bem como na 

ética, estética e poética que caracterize o estilo e a intenção de quem produz o conhecimento. 

Por essa razão, acho correto dizer que aqui meus compromissos estão relacionados com o 

papel de professora do Ensino Superior, cuja atuação na área de Formação de Professores da 

Educação Básica ao longo dos últimos quatro anos, me fez levantar uma série de 

problemáticas gerais - recorrentes no âmbito da educação institucional em países de 

colonização de base escravista, e de problemáticas específicas, acerca das populações negras 

no contexto de uma educação formal que privilegia currículos dissonantes de nossa realidade 

e necessidade, cuja hierarquização de conhecimentos, de culturas e de povos desfavorece e 

desqualifica negros e negras.  

 

No território do Ensino Superior - Elementos para uma problemática justificável 

A consciência pessoal da existência de um Brasil racista, machista e classista, e a 

compreensão destas categorias como categorias sociais importantes a serem discutidas na área 
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da Educação ocorreu progressivamente a partir do ano de 2001, época que ingressei na 

graduação em Pedagogia. Foi naquele ano, aos 20 anos de idade, que coloquei os pés no 

universo do Ensino Superior, depois de três anos de vestibulares. Já se passaram 15 anos e à 

memória não escapam as impressões, vivências e dificuldades dos primeiros anos como 

discente universitária. Eu era a quinta Carolina dentre as quase quarenta mulheres da turma de 

licenciatura de 2001.2, em que só havia outra negra além de mim mesma. 

As experiências vivenciadas dentro da Universidade Estadual do Ceará – UECE como 

aluna da graduação, do mestrado e como professora substituta, assim como as experiências 

vividas nos trajetos entre o campus e as comunidades do Itapery, Serrinha, Castelão, Barroso 

como estagiária de pedagogia, fizeram-me perceber o racismo antinegro entre os territórios, a 

segregação por cor/raça nos espaços de poder institucional, assim como a ausência de uma 

bibliografia negra, dentre outras tantas percepções que provocadas pelos conflitos da cor de 

pele me levaram ao doutorado com o objetivo de esmiuçar as questões sobre o racismo. Faço 

parte de uma população que não ocupa os espaços de acesso ao conhecimento científico e 

histórico do país. Uma realidade que tem mudado, mas que ainda é incipiente se compararmos 

aos territórios onde somos visivelmente a maioria, como em favelas e nos presídios3.  

Lembro-me de quando fazia graduação, inflamada pelos estudos marxistas, repetia o 

bordão: “a escola é o lugar da apropriação do conhecimento produzido historicamente pela 

humanidade”. Na pós-graduação, cansada de repetir os jargões acadêmicos e despojada 

daquela vaidade que faz alguns quererem ser aplaudidos pelo domínio e acúmulo do 

“conhecimento historicamente produzido pela humanidade”, resolvi questionar o que não 

parecia óbvio: Quem é essa humanidade - sem africanos e asiáticos - que produz o 

conhecimento universal? Que conhecimento é esse produzido pela humanidade? Serão os 

produtores de conhecimento os detentores do saber ou os detentores do poder? E por que os 

negros não estão visivelmente inseridos na produção deste conhecimento acadêmico?   

A universidade é um lugar onde o negro está em desvantagens numérica, ou nem está. 

Minoria visível a quem decidir ver, mesmo diante dos atuais números do IBGE que tem 
                                                 

3 BRASIL, 2015. Em relação aos dados sobre cor/raça verifica-se que, em todo o período analisado (2005 a 2012), existiram 
mais negros presos no Brasil do que brancos. Em números absolutos: em 2005 havia 92.052 negros presos e 62.569 brancos. 
Já em 2012 havia 292.242 negros presos e 175.536 brancos. Constata-se, assim, que quanto mais cresce a população prisional 
no país, mais cresce o número de negros encarcerados. 
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evidenciado o aumento da população negra no ensino superior como veremos mais adiante. E 

em função desta ausência histórica alimentou-se a crença que a cor de sua pele e sua cultura 

denunciam uma série de des-valores científicos, acadêmicos, profissionais: “o inferior, o 

incapaz, o sujo, o feio, o selvagem, o desprezível” entre outros que “justificariam” sua 

invisibilidade. Estigmas estes que precisam ser combatidos na luta para a democratização 

destes espaços de poder. 

Segundo Sousa Neto (2006) o território do corpo é uma carta – no sentido mesmo 

cartográfico – onde é possível reconhecer certos atributos identitários que podem ser 

genéticos, adquiridos, permanentes ou provisórios, que evidenciam cicatrizes que não podem 

ser banidas do tecido epidérmico e mesmo sob os escombros do esquecimento, permanecem 

contando e atualizando. O corpo é repositório de muitas informações sobrepostas que podem 

se estender do parto até as rugas senis. Para o autor, o encontro dos corpos em território 

adversário leva ao sujeito em desvantagem “negar a identidade e mantê-la velada até que o 

risco passe.” Assim foi com os Judeus durante e a após a 2ª guerra, assim é com gays, lésbicas 

em territórios homofóbicos, assim é com negros em territórios racistas, assim é com mulheres 

em territórios machistas.  

Nos espaços do ensino superior o corpo negro revela uma identidade 

desterritorializada, do não lugar, do não pertencimento. O conhecimento produzido, os 

espaços, o ensino, não nos favorecem e por esta razão as políticas de cotas têm denunciado o 

quão racista é este território de saber-poder. Com elas agora, negros ocupam espaços que lhes 

foram negados por quase dois séculos4 no Brasil sobre muitos protestos por aqueles que 

advogam que é um território conquistado por quem tem mérito. 

Foi assim, no universo acadêmico, que inquietações e questionamentos sobre a 

produção de conhecimento acerca das populações negras brasileiras e africanas (e o racismo 

antinegro acadêmico) ganharam força. Como estudante de universidade pública fui 

percebendo como os discursos Freyreano de valorização da miscigenação e do aspecto 

integrador da sociedade brasileira, como o discurso liberalista de igualdade e fraternidade, e 

como o discurso iluminista da razão e do conhecimento operacionalizam práticas racistas 

                                                 

4 A primeira faculdade do Brasil comemorou 200 anos em 2008. Fundada por Dom João VI logo depois da família real 
portuguesa desembarcar em Salvador (BA), a FAMEB (Faculdade de Medicina da Bahia). 
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mais do que eliminam as existentes. Camuflando os currículos, as teorias científicas e as 

estruturas políticas e profissionais do sistema acadêmico ancoradas em bases epistemológicas 

que reforçam a desqualificação das populações negras, o desconhecimento sobre África 

(como origem) e a total negação do conhecimento produzido por negros e africanos nos 

currículos, nas bibliografias, no corpo docente, nas pesquisas.  

A produção científica Moderna dos séculos XV a XVIII (assim como do século XIX) 

produziu em termos5 gnosiológicos, metodológicos, epistemológicos, ontológicos, culturais e 

políticos “verdades” que negam o negro do gênero humano. No Iluminismo ocidental, que 

atribui à África um papel de mero apêndice na história da civilização, como nos mostra Foé 

(2011), os pensadores Hume, Kant, Voltaire, dentre outros nomes de valor para a cultura 

científica ocidental, criaram postulados que legitimam crimes hediondos contra os negros, e 

são eles até hoje reproduzidos pelos intelectuais acadêmicos que desconsideram muitas vezes 

a eficácia destes pensamentos para a manutenção de uma ciência discriminatória. Temos uma 

produção científica - difundida pelas universidades - que cria leis universais para a 

Humanidade baseada apenas no olhar do Homem branco europeu ou norte-americano para 

explicar a si mesmo, ou explicar o Outro.  

Ayaan Hirsi Ali (2012), somali-holandesa, negra, escritora, ativista política, 

intelectual-acadêmica formada pela Leiden University, na Holanda, mostra o efeito desta 

afirmação quando cita em sua biografia, conceitos de Voltaire como referência à salvação da 

Somália, país que após seus os estudos na Europa ela passa a considerar como um país de 

“não civilizados”. Voltaire, que no Tratado de Metafísica, classifica o homem negro como um 

animal degenerado. Uma africana que se forma na Europa tem assim um pensamento anti-

África e tem o europeu branco como modelo de superioridade a ser seguido.  

O Mundo Ocidental ou simplesmente o Ocidente pode ser definido a partir de uma 

série de critérios: geográfico, cultural, científico, populacional, fortemente influenciadas e/ou 

ligadas pelo continente europeu em que abriga um conjunto de elementos que constituem uma 

mentalidade específica, com proposição de unidade desenvolvida através de estratégias de 

dominação, a exemplo, a colonização das Américas e África. No meio acadêmico o 

eurocentrismo é então o paradigma que coloca a Europa como centro do mundo e os demais 
                                                 

5 Termos discutidos por Nkolo Foé em A questão negra no mundo moderno (2011). 
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continentes como laboratórios de exploração científica, a periferia. No Brasil, se não nos 

apropriamos dos intelectuais europeus, ou de suas epistemologias, não temos o 

reconhecimento da qualificação científica. 

O racismo, consolidado com a expansão do Ocidente, está há muito estruturado na 

sociedade brasileira e as instituições perpetuam com permissividade da Igreja, do Estado, da 

Ciência o gerenciamento sistêmico e naturalizado da exclusão, da negação, da omissão. O 

processo para o negro se reconhecer como engrenagem dessa estrutura exige de nós coragem, 

estudo, pesquisas e consciência identitárias.  

Em tempos de modernidade líquida6, as ciências humanas e biológicas das academias 

europeia, africana e norte-americana ressignificam uma série de conceitos sobre história, 

cultura, raça, sociedade, que tem promovido, mesmo que de forma desacelerada e 

fragmentada, mudanças de paradigmas. Felizmente, há hoje uma necessidade emergente de se 

desconstruir os estigmas7 das culturas e identidades não europeias, pois estes estabeleceram 

dispositivos e micropolíticas que dificultam e/ou impedem a transição da população negra do 

não lugar, ou do lugar de baixo para os territórios do saber-poder, notadamente, estes 

pertencentes à população branca. 

Lamentavelmente, a imagem que se tem da África e de seus descendentes não está 

relacionada com produção intelectual, científica, tecnológica. Ela descamba para as 

representações de violência, de doenças, de pobreza, de submissão, dentre outros aspectos 

negativos, dos que vieram e foram escravizados durante séculos no país. A produção 

intelectual publicada e presente nas prateleiras de nossas bibliotecas, em grande parte, não 

favorece os negros e faz análises simplistas e comparativas sobre os modos de ser, fazer, 

pensar, criar. O projeto civilizatório cristão dos jesuítas no Brasil, por exemplo, e sua 

pretensão universalista – fato presente nos livros didáticos – produziram a ideia de 

superioridade dos branco-cristãos sobre negros e índios. É possível encontrarmos nos textos 

historiográficos uma apresentação dos jesuítas como cientistas-humanistas em oposição aos 

negros e indígenas selvagens.  

                                                 

6 Bauman, Zygmunt. 2001. Título do livro em que o autor dedica-se a análise de aspecto da liquidez da sociedade moderna: a 
emancipação, a individualidade, o tempo e espaço, o trabalho e a comunidade. Para Bauman os líquidos não têm uma forma, 
são fluídos que se moldam conforme o recipiente nos quais estão contidos. 
7 Goffman, 1988. 
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Criaram uma razão para negros estarem sempre relacionados a não civilização, assim 

como uma razão para esses conceitos se perpetuarem da educação infantil ao ensino superior. 

Sabemos, não há neutralidade onde se produz conhecimento. Desde a década de 1960, setores 

do movimento negro (político, artístico e intelectual) denunciam postulados científicos 

racistas de Nina Rodrigues e fazem crítica às ideias dos sociólogos Darcy Ribeiro, Fernando 

de Azevedo e Gilberto Freyre, que criaram uma identidade brasileira que elimina o 

protagonismo das populações negras. As críticas afirmam que suas obras contribuem para a 

compreensão de uma visão romântica sobre a miscigenação no Brasil quando apontam que as 

relações entre índios, negros e brancos se deram de forma cordial, atenuando o caráter de 

controle, violência e opressão dos instrumentos civilizatórios utilizados pela Igreja, Estado, 

Ciência.  

Desde o final da década de 1980, o Estado brasileiro vem adotando certas medidas 

direcionadas para a contenção dos desníveis sociorraciais como a criminalização do racismo 

em 1989. As recentes aprovações das leis de ensino 10.639/2003 e 11.645/2008 e das leis de 

cotas 12.711/2012 e 12.990/2014 foram medidas que ativaram um acirramento ideológico nas 

instituições educacionais, jurídicas, políticas e midiáticas colocando em cheque nossa tese de 

democracia racial. As duas primeiras citadas anunciam a necessidade de redefinições 

epistemológicas, apontando para a descolonização dos currículos como alternativa contra o 

discurso hegemônico de modelos civilizatórios que naturalizam o racismo antinegro, o 

extermínio, a negação e discriminação do outro enquanto negro ou africano; as duas últimas 

promovem o enegrecimento de territórios institucionais públicos de poder. 

Com as novas dinâmicas sociais demarcadas pela diversidade de cor e de classe social 

em território do ensino escolar e acadêmico, resultantes de agendas internacionais para a 

democratização do acesso à educação (e inclusão), tornou-se urgente uma ressignificação dos 

sentidos e dos significados acerca das populações negras, notadamente de classe trabalhadora 

assalariada. Dinâmicas que veem gerando desafios e que demandam novos conhecimentos, 

novas políticas, novas pedagogias, novos valores, específicos e diferentes do público que 

ocupou as salas do ensino superior, desde a criação da primeira universidade no país, no início 

do século XX.  
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É inegável que o artigo 3º, da lei de cotas, causou (e ainda causa) impactos na 

sociedade brasileira ao definir que em cada instituição federal de ensino superior, as vagas 

deverão preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em 

proporção no mínimo igual à de pretos, pardos e indígenas na população da unidade da 

Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). As instituições tiveram que promover uma série de debates 

com a pauta racial e acirramentos ideológicos dividiram8 a população entre aqueles que 

defendiam a lei como reparação à população negra e os que a condenavam como 

assistencialismo social.  

Dados9 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, 

produzidos em 1999, mostraram que o ingresso no ensino superior era alcançado por somente 

7,1% dos brasileiros entre 18 e 25 anos; entre os brancos nesta faixa de idade, o acesso à 

universidade chegava a 11,2%, enquanto entre os negros (pretos e pardos) não passava de 

2,3%. Dados do Relatório sobre educação divulgado pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2012 mostram que somente 11% da população dos 

brasileiros entre 25 e 64 anos de idade ingressaram no ensino superior. Em dezembro de 2015, 

a Agencia Brasil divulga dados do IBGE que mostram que os estudantes de 18 a 24 anos que 

frequentam ensino superior no Brasil somavam 58,5% do total de estudantes nessa faixa etária 

em 2014. Em 2004, esse número era de 32,9%. Os dados não incluem o número de estudantes 

dessa faixa etária que não estudam. Em 2004, 16,7% dos estudantes pretos e pardos com 18 a 

24 anos frequentavam o ensino superior, em 2014 o número cresceu para 45,5%.  

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o contingente populacional negro havia ultrapassado o branco 
em 2006 e, dois anos depois, representava a maioria da população. Este 
aumento progressivo,1 verificado desde a primeira metade do século 
passado e intensificado na última década, conforme analisa Soares 
(2008), se deve, sobretudo à ampliação do número de indivíduos que se 
reconhecem como pretos ou pardos, uma vez que, considerando-se o 
impacto da diferença das taxas de fecundidade, a população negra 
somente seria majoritária em 2020. O aumento da participação da 
população negra se deu em todas as Unidades Federativas (UFs). 
DOCUMENTO IPEA 10 

                                                 

8 A divisão não é tão simplista, de forma que existem muitos argumentos contra e muitos a favor das cotas. 
9 Para a exibição desse quadro estatístico fora acessados os portais do IBGE; MEC; IPEA, PNE; OCDE. 
10 Acesso em: http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/bps_20_cap08.pdf 
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Os números mostram o aumento da população brasileira e o aumento da população 

negra no ensino superior. Esse aumento é resultado de uma série de políticas sociais e 

econômicas, nacionais e internacionais.  O projeto Educação para Todos, lançado na década 

de 1990 no Congresso Mundial de Educação, em Jomtien (Tailândia), é um marco 

internacional para a política educacional de inclusão e a Conferência de Durban contra o 

Racismo, em 2001, um marco específico para a luta internacional contra a discriminação 

racial em todas as dimensões sociais. Esse dois eventos promoveram novas agendas para os 

governos de países em desenvolvimento que mesmo longe de resolver os problemas da 

desigualdade social e racial, apresentam pequenas e significativas mudanças para com as 

populações negras, das periferias urbanas e zonas rurais, os migrantes, os povos indígenas; as 

minorias étnicas, raciais e linguísticas. 

Petronilha Silva (2010) mostra que nos últimos 10 anos as ações afirmativas 

impulsionaram o desenvolvimento de pesquisas, estudos, criação de grupos de pesquisa, 

produção e divulgação de conhecimento de valorização das populações negras e do continente 

africano e da diáspora situando e focando a problemática de vida e de formação daqueles que 

sofreram o racismo, a discriminação, as desigualdades aceitas e fortalecidas pela sociedade 

brasileira. Em contrapartida, a educação no país vem desde o inicio da década de 2000 

discutindo e redefinindo os parâmetros curriculares escolares com o objetivo de corrigir 

distorções, garantir direitos e educar para relações étnico-raciais éticas, a partir do 

reconhecimento e valorização da participação decisiva dos africanos e de seus descendentes 

na construção da nação brasileira (SILVA, 2010, p. 93).  

No início do governo de Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, a criação da 

Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), transformada em Ministério 

em 2008 11, acenou um processo de mudanças sociais - inadiáveis para Movimento Negro - de 

enfrentamento ao racismo e de fortalecimento da cidadania e das identidades de seu povo por 

meio da educação e da reparação histórica. Um dos objetivos e metas da Seppir que nos 

interessa aqui devido às mudanças que vem promovendo, mesmo que muito lentamente e com 

muita resistência, é o de resgate de memória e de pertencimento com o Ensino da História da 

                                                 

11 Em 2015, no Governo de Dilma Rouseff, através de medida provisória nº 696, enviada ao Senado em outubro de 2015, a 
secretaria foi incorporada ao Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. O que considero um 
retrocesso político que prejudica os avanços nas políticas para populações negras. 
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África, e o de acesso igualitário aos territórios institucionais com a promoção das cotas de 

acesso. É importante lembrar e dizer, que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já 

vinha discutindo políticas de reparação quando reconheceu a existência do racismo no Brasil, 

em 2002.  

Neste momento histórico as conquistas políticas e sociais das populações negras 

nos convocam a superar os modelos racistas, reconhecer as diversidades e conquistar 

equidade civil para os grupos historicamente excluídos dos territórios acadêmicos e 

institucionais. Enegrecer processos e pensamentos educacionais e científicos é promover uma 

nova mentalidade, reverter os efeitos da homogeneização promovida pelos colonizadores e 

neocolonizadores nos territórios e mentes de negros e não negros. 

Como pedagoga e professora de cursos de Pedagogia no Ensino Superior, estou 

envolvida em uma série de desafios e tarefas urgentes que me levam a refletir constantemente 

sobre o mundo que eu gostaria de viver, construir e compartilhar com as pessoas no contexto 

da pluralidade que somos. Neste trabalho quero problematizar e buscar respostas para as 

questões práticas das relações (e interações) humanas estabelecidas no contexto do Ensino 

Superior e das desigualdades sociais causadas pelo racismo científico e acadêmico. É urgente 

a necessidade de pensarmos alternativas para a superação de um sistema que opera ainda com 

base na exclusão das populações negras. 

Considero emblemática e simbólica a reação de uma professora do curso de pós-

graduação da qual faço parte quando uma aluna questiona o porquê de não haver no programa 

apresentado da disciplina de Educação Brasileira nada sobre a África, quando havia dos 

indígenas e dos europeus. Inflamada, respondeu: “Ah, vieram aqui para ficar questionando o 

currículo eurocêntrico? Tão achando ruim? Então saiam daqui ou queimem esta 

universidade!”. Uma situação não pontual que tem acontecido na extensão de todo o país nos 

últimos anos. 

Petronilha Silva (2010, p. 41) ameniza essas desesperadas reações contra a lei que 

obrigam o ensino da história e cultura da África e que põem em cheque a democracia racial ao 

afirmar que a meta não é destituir todo conhecimento já produzido, é sim completar as 

contribuições do conhecimento europeu-americanas com a contribuição africana e indígena. 

Ampliar os currículos da educação infantil ao ensino superior “com o enegrecimento da 
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educação (...) em que cada um se sinta acolhido e integrante, onde as contribuições de todos 

os povos para a humanidade estejam presentes, não como lista, sequencia de dados, e 

informações, mas como motivos e meios que conduzam ao conhecimento, compreensão, 

respeito recíproco, a uma sociedade justa e solidária”. 

Nos últimos 20 anos tem-se assistido, mesmo que de forma lenta, pessoas negras 

conquistarem espaços e territórios para mostrarem-se, verbalizarem-se como querem, por si 

mesmos, como merecem ser reconhecidos. No entanto, sabe-se que o processo de mudança 

social é lento, principalmente pelo Brasil ser um país racista, como vem sendo denunciado 

desde 1950, pelo Movimento Negro e pelas pesquisas de Florestan Fernandes, Octavio Ianni, 

Fernando Henrique Cardoso, e que segundo Moore (2012), é um racismo baseado no fenótipo 

e em alguns padrões de “comportamentos” sociais que promovem as desigualdades 

sociorraciais. Aqui destaco três destes padrões: 1) banalização do racismo, reduzindo-o a 

meros preconceitos; 2) insensibilidade sociorracial que leva a sociedade a acreditar que 

existe um lugar do negro e este é sempre o mesmo; e 3) provocado pelos mitos da democracia 

racial (mitoideologia e autoengano). Para o autor supracitado, é preciso enfatizar que o 

racismo não é um mero fenômeno de relações interpessoais, ou uma artimanha ideológica do 

sistema capitalista. O racismo tem se construído historicamente, como uma dinâmica que 

produz uma série de dispositivos que promovem medo, temor, perigo, e, sobretudo, mantém 

uma população economicamente distantes dos espaços que produzem saber e poder.   

E este racismo se revela quando ampliamos as lentes para os dispositivos que o 

constituem. Um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 

organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, 

enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não 

dito são os elementos do dispositivo que se pode tecer entre estes elementos. Os recentes fatos 

que assistimos na mídia – desde os argumentos anticotas, a homens negros amarrados em 

postes, vendidos pela internet, perseguidos nas universidades - nos aproxima da mentalidade 

dos racistas que perpetuam o tratamento dado antes aos negros escravizados em pleno século 

XXI. O racismo que retira a sensibilidade dos seres humanos para perceber o sentimento 

alheio, conduzindo-os inevitavelmente à sua trivialização e banalização. (MOORE, 2012, p. 

25) 
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Os debates têm evidenciado que colocar em pauta a questão do racismo no Brasil é 

acirrar conflitos ideológicos, históricos, até mesmo entre negros. Porém, faz-se necessário 

esse enfrentamento. Precisamos identificar e discutir sobre os dispositivos que orientam seus 

hábitos e pensamentos racistas.   

Frente ao exposto, cabe esclarecer que esta pesquisa problematiza a centralidade da 

população branca enquanto ideologia. Não pretendo aqui uma tese para apontar o dedo aos 

indivíduos de pele clara e acusá-las de racistas. Mas sim, apontar para as interações e 

dispositivos do tipo de sociedade com ideologias e práticas racistas. Desvelar os dispositivos 

percebidos que perpetuam as interações racistas, muitas vezes sem consciência crítica. Pois 

como afirma Munanga (2013), o racismo, filhote da raça, continua a existir mesmo após a 

morte da mãe “raça”. 

Esse racismo brasileiro, sem racista auto-identificado, auto-reconhecido, 
ou seja, sem aquele que se reconhece como discriminador, faz-nos 
lembrar da paradigmática conclusão de Florestan Fernandes sobre as 
relações raciais no nosso país: no Brasil surgiu “uma espécie de 
preconceito reativo: o preconceito contra o preconceito ou o preconceito 
de ter preconceito”. Discrimina-se os negros mas há resistência entre os 
brasileiros em reconhecer a discriminação racial que se pratica contra 
esse grupo racial. Ou seja, os brasileiros praticam a discriminação racial, 
mas só reconhecem essa prática nos outros, especialmente entre os 
estadunidenses brancos. (UNESCO, 2005, p. 16) 

Este trabalho parte de uma hipótese desenvolvida a partir das leituras de Martiniano J. 

Silva (1995), Kabengele Munanga (2008, 2013), Joel Rufino dos Santos (1980), Henrique 

Cunha Jr. (2010, 2013), Carlos Moore (2012), dentre outros, de que há uma carga racista 

antinegro de base eurocêntrica no país que incide sobre as instituições educacionais de 

formação intelectual baseada no sistema colonial-escravista.  

Institucionalmente branca, a universidade tem dificuldades em redefinir a sua ciência e 

suas bases de forma a promover mudanças que beneficiem as populações historicamente 

marginalizadas e excluídas. O silenciamento do racismo na produção de conhecimento 

científico evidencia a não neutralidade na epistemologia utilizada de um conhecimento que 

consolida uma hegemonia de poder através da formação humana e profissional de uma 

sociedade que nega ou subjulga os corpos negros, indígenas, de mulheres e tantos outros. 
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Gomes (2012) nos apresenta que a diversidade epistemológica é atualmente um dilema 

para os formuladores de políticas, gestores, cursos de formação de professores e para as 

escolas no que se refere ao currículo. A pesquisadora aponta ainda que quanto mais se amplia 

o direito à educação, quanto mais se universaliza a educação básica e se democratiza o acesso 

ao ensino superior, mais questionados são nossos currículos e maiores a exigência de 

propostas emancipatórias. Eis o nosso contexto atual. Um contexto que pauta a urgente 

necessidade de problematizar a ciência hegemônica e sua produção de saberes sobre as 

populações negras. 

Assim, a pesquisa vem para mim como uma ação reflexiiva – práxis. Voltar para a sala 

de aula com um conhecimento mais amplo e stricto do que me faz ver o mundo hoje, e mais 

precisamente, um Ceará, ainda longe do ideal de sociedade que merecemos. A partir da 

experiência vivida nos últimos 13 anos na universidade pública e nos últimos três anos em 

faculdades privadas, como professora de formação de professores, posso afirmar que a 

temática racial, negra, étnica, africana não está pautada de forma ampla e sistêmica.  

 

Como nasce o objeto nesta problemática? 

O processo de definição do objeto de pesquisa não foi tão simples. Afinar os interesses 

individuais aos interesses acadêmicos e os problemas pessoais aos problemas sociais é um 

processo inerente ao fazer pesquisa pelo qual a maioria de nós estudantes de pós-graduação 

passa. A “sorte”, quando se trata de abordagens qualitativas de pesquisa, é poder considerar o 

processo tão importante e necessário quanto o produto final. O objeto desta pesquisa não foi 

algo dado para mim, ele foi sendo redefinido à medida que a pesquisa foi sendo realizada. 

 A escolha da pesquisa e da problemática da pesquisa está indissoluvelmente ligada às 

minhas experiências, necessidades, reflexões e curiosidades. Contudo, me pautando dentro de 

uma problemática científica e das populações negras (guineenses também). 

Cheguei ao Programa inflexível no Projeto submetido na seleção: o racismo no ensino 

superior sofrido pelos docentes negros e negras. Por quase um ano, em todos os encontros 

com a primeira orientadora, propostas eram discutidas e repensadas como objetivo de afinar 
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os interesses. Foi-me proposto redefinir a pesquisa para a questão de gênero e movimentos 

sociais o que não me foi possível dado o interesse pela educação e ensino superior. Havia uma 

convicção em querer manter as ideias iniciais, o que delongou a escrita e reescrita do projeto e 

gerou conflitos que nos fez desfazer o contrato inicial de orientanda-orientadora.  

O encontro com o objeto aconteceu em uma atividade direcionada pelo atual 

orientador quando fui convidada a atravessar o Atlântico e (re)conhecer  o Continente 

Africano com a leitura dos livros A Casa Da Água, de Antonio Olinto, e O Mundo Se 

Despedaça, de Chinua Achebe (1983). As obras literárias chegaram para mim na 

circunstância em que discutíamos a cultura brasileira à luz de um referencial bibliográfico 

diferenciado: a literatura. Olinto, brasileiro, e Achebe, nigeriano, narram o cotidiano de 

populações negras distintas no tempo e no espaço, mas cuja problemática sociocultural 

evidencia indícios de origens, processos e fins da colonização. 

 Em A casa da água, uma família decide voltar à África em um navio à vela, em 1898, 

dez anos depois da pseudo-abolição no Brasil. Olinto narra 70 anos do cotidiano de seis 

gerações de uma família negra, entre os anos de 1898 e 1968 (período de formação e de 

crescimento dos movimentos independentista das colônias francesas, italianas e portuguesas), 

em páginas de intensas descrições, poucos diálogos, longas orações na 3ª pessoa, de um 

narrador que conhece intimamente os pensamentos de suas personagens femininas e 

compartilha de forma generosa, envolvente e desafiadora. 

A história inicia com a decisão de Catarina - mulher nascida na África, escravizada e 

alforriada no Brasil - de retornar à África, levando a filha e os netos que nasceram no país, 

sendo Mariana, uma de suas netas, a personagem central do romance em que sua vida é 

contada da infância à velhice. Mulher que decidiu aprender o idioma dos europeus falado 

pelos colonizadores para ter acesso ao conhecimento e aos instrumentos de poder. Sai do 

Brasil menina, torna-se mulher em Lagos, onde tem status de uma rica comerciante com 

negócios nas colônias. 

Há na obra uma atenção aos costumes, às memórias, ao cotidiano, às emoções e ao 

movimento de um povo negro em trânsito entre os territórios brasileiro e africano que me fez 

refletir sobre muitas questões que constituíram as sociedades onde houve a colonização 
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europeia e a escravização do negro, como por exemplo, o papel da universidade europeia na 

formação intelectual e profissional dos filhos africanos das famílias mais abastadas.  

Mariana tem três filhos nascidos na África que crescem e estudam em territórios 

europeus diferentes.   Os dois primeiros vão para Londres, o terceiro para Paris. A mãe envia 

os filhos para Europa com a intenção consciente de oferecer-lhes as melhores oportunidades, 

e instrumentalizá-los para reconstruírem a África. Dá aos filhos, com consciência, a escola 

dos brancos, os idiomas, os livros e uma religiosidade católico-animista como referência. Os 

filhos de Mariana afastam-se dos costumes africanos, mas por outro lado serão eles a 

formarem a geração de intelectuais africanos, formados em instituições europeias, que têm o 

papel decisivo na luta pela independência de seus países, a partir dos anos 1950.  

A história continua e de Londres voltam Joseph, advogado e Ainá, médica, ou como 

ela mesma diz, uma curandeira diplomada. De Paris volta Sebastian (personagem inspirado 

em Sylvanus Olympio), professor, líder político e grande chefe. E assim, os filhos retornam 

para fortalecer uma África ainda sob domínio europeu. Cabe destacar que esta passagem 

literária é reflexo de um fato histórico que ocorreu ao longo do século XIX, assim como é fato 

histórico, o retorno de muitos africanos escravizados e seus descendentes para os territórios 

que hoje fazem parte da Nigéria, Benin, Gana e Costa do Marfim.  

A leitura em torno da vida dos filhos de Mariana nas universidades e os esforços de 

outros pais com poder econômico e influência política para enviar os filhos à Europa, fez com 

que eu passasse a observar mais atentamente nas ruas de Fortaleza, especificamente, em torno 

da Universidade Federal do Ceará, os estudantes africanos que circulam e povoam o território 

nos arredores dos bairros acadêmicos. Uma transferência aconteceu naturalmente e um grande 

interesse acerca das experiências vividas por cada um, principalmente as experiências 

relacionadas ao ensino superior, território de produções de conhecimento e saber-poder, que 

venho questionando e problematizando.   

O que faz com que jovens africanos atravessem o oceano como escolha de formação 

profissional e intelectual?  Como o conhecimento produzido nestes territórios de saber-poder 

pode contribuir para a formação de quadros profissionais nos países africanos? Como as 

universidades brasileiras e portuguesas têm contribuído com a formação intelectual desses 

estudantes?  
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Tais questões levaram-me as leituras das pesquisas de Mourão (2006) e Có (2011) e 

ajudaram-me a decidir sobre a nacionalidade africana que eu gostaria de me aproximar. 

Inicialmente eu não pensava sobre a diferença de origem nacional de cada africano. Sabia que 

eram africanos. E os respectivos trabalhos responderam, de certa forma, as perguntas iniciais 

levantadas sobre quem são e os porquês de suas vidas aqui. 

Em África “na pasajen”: identidades e nacionalidades guineenses e cabo-

verdianas 12, Mourão discorre sobre os conceitos de identidades e nacionalidades de 

guineenses e cabo-verdianos formados no Brasil pelos programas PEC-G e PEC-PG 13
. A 

pesquisadora relata que no início de suas experiências no país as diferentes nacionalidades 

constituíram-se como “comunidade africana” e eram ignoradas as diferenças religiosas, 

étnicas, de parentesco e de nacionalidades, unindo-se em um território comum, a África. Com 

o crescimento dos intercâmbios e dos números de estudantes voltaram a reafirmam as 

diferenças entre os africanos e possibilitando a eles adoção de diferentes estratégias de 

inserção no “modelo democrático” de Estado-nação de seus respectivos países. O trabalho 

reforça a desconstrução de uma ideia do continente africano como um todo homogêneo e 

desnaturaliza a ideia de nação e nacionalidade posta pelo ocidente, E, no caso estudado, 

mostra como o sistema educacional foi fundamental para disseminar os valores ocidentais 

associados à ideia de nação moderna nas colônias europeias. 

Em Filhos da independência: etnografando os estudantes bissau-guineenses do PEC-

G em Fortaleza-Ce e Natal-RN Có analisa o cotidiano dos estudantes africanos ao entrarem 

em contato com a sociedade brasileira, a terra dos outros, antes ligados pela história colonial 

e hoje ligados pelas relações internacionais ou diplomáticas e a transformação de suas 

“novas” identidades: formada e transformada sucessivamente na relação.  

Esse fenômeno de jovens africanos que decidem cruzar o Oceano Atlântico, em busca 

de formação intelectual e profissional não é tão recente, porém, é crescente no Brasil, segundo 

fontes governamentais, desde 1960. Nesta década o grande número de estrangeiros com 

interesse em estudar aqui levou o governo brasileiro a criar um programa que regulamentasse 

as condições de intercâmbio no país e nas universidades, sendo em 1965, lançado o primeiro 

                                                 

12 Premiada dissertação de Mourão (2006) encontra-se no banco de dados da Universidade Federal do Ceará – UFC. 
13 Em breve será explicado sobre ambos os programas 
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protocolo do Programa de Estudantes–Convênio de Graduação - PEC-G, que tornou 

obrigatório o registro de estudantes estrangeiros beneficiários de convênios culturais, 

atualmente, regido pelo Decreto Presidencial n. 7.948, publicado em 2013.  

Segundo consta nos relatórios do Ministério das Relações Exteriores – MRE, 

apresentados no site institucional, entre os anos de 2000 e 2015, foram selecionados pelo 

programa 6.761 estudantes do continente africanos, 1.939 estudantes da América Latina e 

Caribe e 47 da Ásia. A África é o continente de origem da maior parte dos bolsistas de 

intercâmbio, com destaque para Cabo Verde, Guiné-Bissau, com número de estudantes acima 

de mil, como pode ser conferido na tabela abaixo: 

Tabela 1: Número de estudantes do continente africano no Brasil 2000/2015 

 
Fonte: http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico.php 

Os Países africanos membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – 

CPLP, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe, em função da língua, são os países que mais participam das estatísticas oficiais. No 
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Ceará, os números oficiais de estudantes africanos são de 2.167, segundo a Polícia Federal 14, 

e Guiné-Bissau, lidera com o número de 1.116.  Este país é um dos maiores beneficiários dos 

Programas de Estudantes–Convênio de Graduação (PEC-G) e de Estudantes-Convênio de 

Pós-Graduação (PEC-PG).  

Se há dois séculos africanos e africanas ainda desembarcavam no país obrigados a 

servirem de escravos, hoje, atravessam o Atlântico com a intenção de conseguir melhores 

oportunidades de estudo e trabalho. O país que antes se utilizou de práticas escravistas para 

desumanizar africanos é o mesmo que hoje subsidia com conhecimento sistematizado a 

formação acadêmica por uma rede de dispositivos institucionais e científicos.   

Neste sentido, acredito que se aproximar dos guineenses ajuda a compreender como 

essa rede fomenta o pensamento e as reflexões dos profissionais e intelectuais formados aqui 

e/ou em Portugal. As inquietudes que vivi nos territórios do conhecimento e da formação 

serão as mesmas que vivenciam os africanos guineenses que aqui veem para realizar suas 

formações? Considerando que eles trazem no corpo, na língua/fala e na história os sinais 

diacríticos do negro/africano como eles podem me ajudar a compreender os limites e a 

profundidade das bases epistêmicas das ciências nos territórios acadêmicos para as 

populações negras?  

Do inicio ao fim desta pesquisa tive muitas duvidas sobre o objeto em si da 

investigação. Muitas vezes a Ciência me pareceu ser a centralidade do trabalho, em outras, o 

interesse no pensamento de intelectuais africano-guineenses com formação nas universidades 

Brasileiras e/ou Portuguesas. 

Em O mundo se despedaça (Achebe, 1983), a outra obra que me ajudou a pensar o 

objeto de pesquisa, a partir da página 162, há a descrição de um encontro que considero uma 

síntese (ou tese?) do significado do encontro entre o branco europeu e o negro africano para a 

compreensão do jogo de poder que se estabeleceu para a conquista dos territórios e mentes 

africanos. Seria ingenuidade achar que este encontro acontece a partir do desconhecido, pois 

                                                 

14 Fonte: Tribuna do Ceará, 2015. Endereço: http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-2/africanos-quebram-
barreiras-e-ja-somam-mais-2-mil-no-ceara/ 
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os colonizadores europeus estão em expedições territoriais sobre a terra e sobre o que 

pertence a terra, ao contrário daqueles que lá estavam. 

Achebe conduz uma narrativa sedutora revelando uma África pré-colonial e o 

processo inicial de “civilização” desenvolvido pelos ingleses nos arredores do rio Níger na 

passagem do séc. XIX para o séc. XX. Trazendo à intimidade diversos aspectos do cotidiano 

de uma tradicional comunidade africana - como seus costumes, cultura e religião – e da 

relação inicial entre ingleses europeus e ibos africanos. Entre os ibos não havia conhecimento 

sobre os ingleses, apenas algumas histórias contadas de boca a boca sobre os homens “sem 

cor” que rondam as comunidades.  Alguns acham que deveriam matá-los outro diz que se 

deve deixar os brancos se explicarem por eles mesmos antes de matá-los.  

Há na comunidade muitos ditos e muitos sussurros quanto àquele que não se sabe de 

onde e nem por que veio. Deseja-se compreender quem é o outro branco que chega a terras 

negras, quem são seus deuses, como é a lógica de seu pensamento, compreender quem é de 

fato o estranho que não se assemelha aos habitantes em cor, em hábitos, em princípios 

morais. Na obra é possível compreender que a colonização não se dá apenas pela violência.  E 

por esta razão convoco trechos da ficção sobre o momento em que os dois sacerdotes, ibo e 

inglês, sentam para dialogar sobre o universo do outro. Uma excelente exposição dialética 

entre Deus e Ciência na tentativa de explicar o que não se conhece, como por exemplo, a 

criação da terra.  

- O senhor declara que há um Deus supremo que fez o céu e a terra – 
disse Akunna durante uma das visitas do Sr. Brown. – Nós também 
acreditamos n’Ele e O chamamos de Chukwu. Ele fez o mundo inteiro e 
todos os outros deuses.  
- Não existem outros deuses –  retrucou o Sr. Brown. – Chuckwu é o 
único Deus e todos os demais são falsos. Vocês entalham um pedaço de 
madeira, como aquele lá (e apontou para os caibros, dos quais pendia o 
ikenga entalhado de Akunna), e dizem que é um deus. Mesmo assim, 
continua não passando de um simples pedaço de madeira. 
 
– Certo – respondeu Akunna. -- É mesmo um pedaço de madeira. Mas a 
árvore da qual foi cortado foi feita por Chukwu, da mesma maneira, aliás, 
que todos os deuses menores. Chukwu fez esses deuses para serem os 
mensageiros através dos quais todos nós podemos nos aproximar d’Ele. É 
como no seu caso. O senhor é chefe da sua igreja 
– Absolutamente! – protestou o Sr. Brown. – O chefe da minha igreja é o 
próprio Deus.”  (ACHEBE, 1983, p. 163) 
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O sacerdote africano busca através de uma analogia entre as representações divinas 

encontrar as semelhanças na forma e no significado sobre Deus e Chukwu. Sr. Brown 

considera um aspecto correto, há um Deus único, que é o mesmo Chukwu. Entretanto, nega os 

demais deuses e suas representações míticas, categoricamente. Enquanto Akuna quer 

compreender as diferenças, Brown desqualifica as diferenças e nega, subestimando quem o 

escuta, que ele próprio está ali como mensageiro de Deus.  

- Os senhores não deveriam pensar Nele como sendo uma pessoa – disse 
o Sr. Brown. – É justamente por fazerem isso que imaginam que Ele deve 
precisar de ajudantes. E o que é ainda pior, dedicam a exclusividade da 
adoração aos falsos deuses que criaram.  
- Não é verdade. Fazemos sacrifícios aos pequenos deuses, mas quando 
eles nos falham e não há mais ninguém que nos possa socorrer, nos 
dirigimos a Chukwu. Isso é o que é certo. Pois a forma de nos 
aproximarmos de um grande homem é através de seus servos. Mas se 
esses servos fracassam e não conseguem nos auxiliar, então nós nos 
dirigimos à última fonte de esperança. É apenas uma impressão, a de que 
damos grande importância aos pequenos deuses, uma impressão falsa. 
Simplesmente nós os incomodamos mais vezes, por temermos incomodar 
o Chefe deles todos. Nossos pais sabiam que Chukwu era o Senhor 
Supremo, por isso muitos davam aos filhos o nome de Chukwuka, que 
significa “Chukwu é Supremo”.  
– O senhor acaba de mencionar uma coisa interessante – disse o Sr. 
Brown. – Que vocês têm medo de Chukwu. Ora, na minha religião, 
Chukwu é um pai amantíssimo e não precisa ser temido por aqueles que 
cumprem Sua vontade.  
- No entanto, é preciso que O temamos, quando não tivermos cumprido 
Sua vontade – argumentou Akunna. – E quem, de nós, sabe qual é Sua 
vontade? É algo grande demais para ser conhecido. (ACHEBE, 1983, p. 
164) 

Sr. Brown está para garantir que a vontade de Deus seja realizada. E quem conhece a 

vontade de Deus senão aqueles “escolhidos” pelas relações de poder? Na obra, o padre inglês 

parece-me ter o objetivo de doutrinar através do seu conhecimento como o caminho da luz. 

Nesse projeto apresentou a religião, a escola e o governo aos ibos que se dividiram entre 

seguir suas tradições ou seguir o “novo modelo” inglês de vida.  Construiu uma escola e um 

pequeno hospital na comunidade de Umuofia e foi de família em família, suplicando às 

pessoas que mandassem os filhos à sua escola (...). Disse que os futuros líderes da região 

seriam homens e mulheres que tivessem aprendido a ler e a escrever como os ingleses. 

(ACHEBE, 1983, p. 162-165) 
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O destaque dado a esse diálogo entre os sacerdotes aponta para questões que me 

inquietam na forma como conhecimento nas instituições acadêmicas é apresentados que se 

assemelham eu alguns aspectos a forma como o Sr. Brown apresenta. A imposição de um 

“Deus” ou de um tipo de racionalidade que se sobrepõe a ideia de ou você aceita e mostra que 

sabe, ou você não sabe. Situação que se assemelha a aspetos do cotidiano das salas de aula 

dos cursos que forma as “elites”. Dentre as infinitas possibilidades de se analisar o enredo 

desta obra, eu destaco toda uma relação de constituição de poder através do conhecimento e 

da manipulação do conhecimento por meio das instituições sociais que se apropriam do ser, 

do individuo, de uma comunidade, de uma sociedade.  

A pretensão deste trabalho se filia à um certo pensamento que questiona as bases 

epistêmicas de ciência ocidental no que concerne a que os dispositivos institucionais. As 

questões que surgem no meu plano pessoal e subjetivo  tem base no plano da ciência quando 

alguém que diz: não você não é negra, Alguém está definindo quem você deve ser. É a mesma 

relação de poder. Como é que é alguém é que tem que definir quem você é? A partir dos 

parâmetros do outro. É uma invenção do outro, e essa invenção do outro é sempre interessada, 

naturalmente. Quer dizer, o outro vai ser aquilo que lhe interessa. 

A “raça” deixou de existir como categoria científica, contudo é um obstáculo 

epistêmico na ciência, nas universidades, nos organismos reguladores das produções 

científicas. Há muitas quebras de paradigmas sociais e científicos em pauta. a fé da igreja, a fé 

da religião, a fé no Deus para a fé na ciência. A ciência como um mito moderno.  

Para entender que as sociedades se organizam a partir de outras racionalidades que não 

essa racionalidade científica. Que pode ter ciências no plural, mas não é só ciências no plural 

senão na gente fica novamente com a fé nesse mito. Mas que os outros pensamentos também 

movem a sociedade e é isso que está acontecendo hoje o mundo está se movendo a partir de 

outras racionalidades. Quer dizer, a pós-modernidade é justamente a bancarrota da razão, a 

descrença de que a razão científica realmente podia ter respostas para os problemas... É isso 

que a gente chama de pós-modernidade. É a queda desse mito. Então a partir daí os 

pesquisadores vão...  

A definição do problema ou objeto de pesquisa às vezes é tarefa difícil, mas 

também é a razão da existência de um projeto e sua construção constitui um verdadeiro 
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exercício contra a ideia de que as coisas estão dadas na realidade e que basta apenas estar 

atento ao que acontece no cotidiano. (MINAYO, 2007, p. 39). É um processo permeado de 

questionamentos que muitas vezes revelam problemas de ordem psicológica, existencial, 

social que nos provocam enquanto cientistas a ampliar a lupa, romper com concepções 

“senso-comum”, desconstruir ideias pré-concebidas e simplistas para tornar tais problemas 

um problema de pesquisa.   

Para Minayo (2007), a pesquisa é atividade básica da Ciência na sua indagação e 

construção da realidade. Ela alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do 

mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e ação. 

Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, 

um problema da vida prática. As questões da investigação estão, portanto, relacionadas a 

interesses e circunstâncias socialmente condicionadas. São frutos de determinada inserção na 

vida real, nela encontrando suas razões e seus objetivos.  O que não significa dizer que a 

ciência seja o caminho mais correto. É apenas mais um, não exclusivo, não conclusivo e não 

definitivo. Um caminho escolhido para a realização deste trabalho que parte de tantas 

inquietações pessoais e profissionais. 

Abaixo reapresento um leque de questões de pesquisa a serem respondidas na 

realização de cada capítulo (as partes) e os objetivos que são pretendidos alcançar como 

resultado final. Em seguida, no capítulo sobre metodologia apresento também uma 

Organização da tese. 

 

Questões de pesquisa 

Quais as características das Ciências produzidas no Ocidente? Como estão inseridas as 

populações negra e africana no conhecimento sistematizado pelas Ciências ocidentais? De que 

forma o racismo se evidencia na estrutura das ciências brasileira e/ou portuguesa? Quais as 

características do conhecimento e da Ciência nas Civilizações Africanas? 

Qual o pensamento de pesquisadores guineenses (com formação portuguesa e/ou 

brasileira) acerca de suas experiências formativas acadêmicas? Qual o pensamento sobre 

conteúdo, conhecimento, educação? Como pesquisadores guineenses e suas pesquisas podem 

ajudar a compreender o fenômeno do racismo antinegro e antiafricano na Ciência Ocidental? 
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Objetivos 

Definidas as questões norteadoras da pesquisa que lançam luz ao desenvolvimento das 

ideias, os objetivos foram: 

1. Analisar e compreender as ciências no Ocidente e a inserção das populações 

negras (como sujeitos e/ou como objetos de pesquisa) no território científico; 

2. Conhecer e compreender a formação educacional, acadêmica e científica de 

uma população africana (guineense); 

3. Conhecer o/a intelectual guineense e como ele/a pode nos ajudar a 

compreender o fenômeno do racismo antinegro e antiafricano na Ciência 

Ocidental. 
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ESCOLHAS METODOLÓGICAS 
============================================================== 

 

Os caminhos que levam aos objetivos  

Há ciência sem método? Sim. Quando esta decorre a priori da curiosidade, da 

contemplação, da imaginação, do acaso, do experimento, da observação, da intuição, da 

inquietação do não saber, da descoberta casual, da necessidade urgente. São exemplos, a 

descoberta e/ou criação da roda, da luz, da gravidade, da relatividade, do velcro. Há pesquisa 

científica sem método? Não nos moldes acadêmicos ocidentais.  Os métodos são exigência 

das instituições e dos organismos que controlam a produção do conteúdo, estando presentes 

com ou sem a consciência e o domínio teórico e prático do pesquisador. Ao apresentar à 

comunidade um novo conhecimento, uma nova “verdade”, é exigido o esclarecimento 

coerente do planejamento e do conjunto de operações sistematizadas nos caminhos 

percorridos para obtenção e validação 15 dos resultados. Desta feita, para melhor compreensão 

do trabalho realizado, será aqui apresentado os caminhos metodológicos e o os porquês das 

escolhas de cada procedimentos, métodos, técnicas, no caminho em busca dos resultados. 

Demo (1995) explica que metodologia é uma forma instrumental de fazer ciência e 

que não devemos nos focar no procedimento mais do que realizá-lo. Ele também coloca em 

outra obra (1992, p. 24), que a despreocupação metodológica por parte do pesquisador 

coincide com o baixo nível acadêmico quando não se sabe explicar os “caminhos”  

substituindo-os por expectativas ingênuas de evidências prévias. Para o autor é preciso 

lembrar que a distinção entre ciência e outros saberes está no método. Para mim, essa lógica 

hegemônica que se pretende universal, quando habita o coração das ciências exclui o 

conhecimento produzido sem a evidência dos procedimentos racionais e cartesianos do 

"cogito ergo sum", se subjulgando o intelectual e sua obra.  

Contudo, as obras literárias de Moore, Adichie, Achebe, Olinto, Hirsi, Allende, por 

exemplo, que não evidenciam o método, são consistentes de conhecimentos sociológicas, 

psicológicas, políticos, históricos que poderiam ser instrumentos de formação tanto, ou mais, 

                                                 

15 Veremos no Capítulo 2, 3 e 4 a validação científica como mecanismo de poder. 
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que algumas obras metodologicamente científicas. As definições técnicas impostas ao campo 

da ciência é uma questão intimidadora para uma grande maioria dos estudantes de pós-

graduação que, como eu, se sentiu perdido no caminho entre o pensar e o fazer pesquisa, 

mesmo quando cheio de ideias e reflexões. 

Confesso que houve momentos que caminhei sem a necessidade de saber como. No 

fluxo da motivação e interesse fui lendo, observando, coletando dados, anotando reflexões, 

escrevendo. Contudo, frente aos diversos obstáculos que surgiram, desde bloqueios e  

cansaços à falta de recursos instrumentais, a orientação metodológica foi a ancora que me 

ajudou na sistematização da análise, na redação dos resultados e posteriormente na 

compreensão do todo-tese. 

 

Etapas da pesquisa 

Figura 1 Fases da Pesquisa – Elaborado pela autora  

 

A primeira fase desta pesquisa foi norteada pelos princípios da Pesquisa 

Bibliográfica. Etapa exploratória de leitura, de estudo e de fichamentos de obras científicas, 

reconhecidas pela academia, e científicas não reconhecidas pela academia, impressos ou 

virtuais, escritas ou audiovisuais, com o intuito de delimitar a temática, situar sobre as 

produções de conhecimento afins (revisão), ampliar o conhecimento antes adquirido e reunir o 

conteúdo 16 útil para a edificação de uma tese. Esta etapa mais do que direcionar ao encontro 

                                                 

16 Fontes secundárias e terciárias. 

1ª Fase 

Pesquisa 
Bibliográfica 

2ª Fase 

Coleta de 
Dados 

•Documentos 
•Entrevistas 

3ª Fase 

Análise de 
Dados 
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das repostas às questões de pesquisa, levou-me a levantar mais problemáticas, solidificar 

algumas concepções, amadurecer as ideias progressivamente e redefini-las à medida que se 

fez necessário.  Nesta etapa a “finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo 

aquilo que foi escrito 17 sobre determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista o 

reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações.” 

(MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 43). 

Essa primeira fase fez parte de todo processo de pesquisa, mas aconteceu com mais 

ênfase nos primeiro e terceiro ano do doutoramento e funcionou como um lugar seguro diante 

de minhas incertezas resultantes das lógicas dos programas de pós-graduação do país. Sinto 

que dediquei mais tempo ao estudo bibliográfico e a coleta que ao estudo dos dados coletados 

desde o início do projeto. Sendo assim, os Capítulos 1, 2, 3 e 4 (Parte I e II) são resultados da 

reflexão dos estudos realizados nesta fase.  

A segunda fase, de Coleta de Dados, está dividida em duas etapas. A primeira de 

rastreamento e classificação de documentos 18 sobre Guiné Bissau e sobre os pesquisadores 

guineenses (Mestres e Doutores) formados no Brasil e/ou Portugal. Nesta etapa, foi então 

realizada uma pesquisa nos bancos de teses e dissertações do Brasil e de Portugal com os 

seguintes objetivos 19: construir um estado da arte que me situasse acerca das produções de 

conhecimento sobre Guiné-Bissau e sobre guineenses; constituir um acervo dos documentos 

(teses e dissertações) produzidos sobre e por guineenses; identificar os pesquisadores 

guineenses com título de mestres e doutores com formação no Brasil e/ou Portugal. 

Nas plataformas Lattes (BRA) e DeGóis (POR), ambas dedicadas ao controle 

acadêmico dos pesquisadores atuantes em seus respectivos países, foi feito o rastreamento de 

currículos, buscando informações sobre os pesquisadores guineenses registrados nos dois 

países. Um trabalho que foi mais fácil no Lattes porque deu a possibilidade de filtrar 

especificamente por nacionalidade, enquanto que na DeGóis esse filtro não foi possível. Na 

Plataforma Lattes tem-se 734 pesquisadores guineenses com currículos cadastrados, 115 são 

de mestres e doutores.  
                                                 

17 Considero que muitas vezes será impossível para um pesquisador acessar tudo o que já foi publicado sobre um 
determinado assunto, assim como considero que é possível produzir novos conhecimentos acessando um número restrito de 
fontes secundárias.  
18 Fontes primárias. 
19 Objetivos específicos do rastreamento e da classificação de documentos na fase da Coleta de Dados. 
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Já nos Bancos de Teses e Dissertações – BTD foi realizado o rastreamento teses e 

dissertações por tema e/ou palavras-chave: Guiné Bissau e Guineenses. Este trabalho iniciou 

no ano de 2013, em Fortaleza, foi ampliado nos meses de Outubro e Novembro de 2014, em 

Lisboa, e revisado na fase da Análise. Abaixo a lista dos BTDs: 

1) Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – Ibict 
2) Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal da Bahia 
3) Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal do Ceará 
4) Banco de Teses da Capes 
5) Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal - RCAAP 
6) Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa de Guiné Bissau - INEP 

Neste último, o Instituto de Pesquisa de Guiné - INEP, concentrei o rastreamento 

acercados doutores com formação em Portugal e Brasil e no arquivamento dos artigos da 

Revista Soronda 20. Após o rastreamento, os dados foram organizados e tabulados em 

planilhas do Excel pelas seguintes categorias: 1) Pesquisador; 2) Sexo; 3) Nacionalidade; 4) 

Tipo de documento; 5) Ano publicação; 6) Instituição; 7) Área; 8) Vínculo institucional; 9) 

Título documento; 10) Currículo; 11) Facebook; 12) E-mail,  de forma que as informações 

pudessem ser filtradas e trianguladas conforme a necessidade.  

Em número, o acervo apresenta: 147 documentos (teses e dissertações). 77 destes 

documentos foram produzidos por 17 pesquisadoras e 60 por pesquisadores. Sendo 30 teses e 

47 dissertações. Das 30 teses, 18 abordam o tema ou palavra-chave: Guiné Bissau e/ou 

Guineenses e 12 teses não abordam. Dos 30 pesquisadores com título de doutorado, quatro 

são mulheres.  

É importante elucidar que os números do acervo nesta pesquisa configura apenas o 

resultado de uma coleta feita para esta pesquisa. Muitos repositórios institucionais de teses e 

dissertações não foram visitados, e mesmo considerando os que foram, há uma dinâmica de 

inclusão e exclusão que esta pesquisa não pode acompanhar.  Por esta e outras razões, não é 

possível e nem intenção apresentar números exatos de pesquisadores guineenses ou de 

documentos científicos sobre o país.  

                                                 

20 Soronda é uma revista científica guineense publicada pelo INEP em intervalos irregulares desde 1986 cujos artigos se 
concentram em diversas áreas do campo do conhecimento. Foi escolhida para compor o acervo por se tratar da Revista 
científica mais importante e mais antiga do país. 
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A segunda etapa da Coleta de Dados dedicou-se a realização de quatro entrevistas, do 

tipo narrativa (biográfica e episódica), na qual o entrevistado é considerado o especialista e o 

teórico de si mesmo, em situações específicas. Embora a entrevista seja amplamente 

conhecida com instrumento de pesquisa, Flick (2009) oferece argumentos da entrevista como 

método narrativo de coleta. Para Hermanns (1995 apud autor supracitado):  

Na entrevista narrativa, solicita-se ao informante que apresente, na forma 
de uma narrativa improvisada, a história de uma área de interesse da qual 
o entrevistado tenha participado (...). A tarefa do entrevistador é fazer 
com que o informante conte a história da área de interesse em questão 
como uma história consistente de todos os eventos relevantes do inicio ao 
fim.   

Interessou à esta pesquisa a narrativa do pesquisador guineense sobre sua vida em seu 

país de origem (por isso biográfica) e suas experiências de vida nas instituições escolares e 

acadêmicas (por isso episódica).  Como pode ser conferido no apêndice, o Roteiro de 

Entrevista parte de perguntas “gerativas de narrativas” que exploram desde “Onde nasceu e 

qual sua história com a comunidade (cidade, bairro, rua, casa)?”, até “Como era sua vida antes 

da universidade e como é agora depois de passar por ela?”. Um roteiro que sofreu diversas 

modificações à medida que cada novo entrevistado passava por ele. 

Ainda segundo Flick (2009, p. 177), essas entrevistas são mais sensíveis e suscetíveis 

aos pontos de vistas dos entrevistados do que outras entrevistas nas quais tópicos concretos e 

o modo como devem ser tratados são demasiadamente pré-estruturado pelas perguntas. O foco 

foi dado às histórias de vida ou às situações concretas dos pesquisadores guineenses 

relacionadas à sua biografia, à vida acadêmica e às experiências no ensino superior 

permitindo, em análise, abordar o mundo empírico estruturado por seus sujeitos históricos e 

compreender alguns aspetos da relação do ensino superior e da ciência ocidental na vida da 

população negra africana. 

O ponto de partida para entrevista episódica é a suposição que as 
experiências que um sujeito adquire sobre um determinado domínio 
estejam armazenadas e sejam lembradas nas formas de conhecimento 
narrativo-episódico e semântico. O conhecimento episódico possui uma 
organização que se aproxima mais das experiências, estando vinculado a 
situações de circunstâncias concretas, ao passo que o conhecimento 
semântico baseia-se em suposições e relações abstraídas destas e 
generalizadas. Para o primeiro caso, o curso da situação em seu contexto 
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representa a unidade principal em torno do qual o conhecimento é 
organizado. (Flick, 2009, p. 172) 

Em par com a entrevista, foi solicitado aos participantes responderem a um 

questionário (no apêndice) com informações pessoais. O resultado desta fase de coleta de 

dados foi um grande acervo de documentos científicos relacionados à produção de 

conhecimento em/sobre Guiné Bissau e relacionados aos pesquisadores com nacionalidade 

guineense com títulos de mestrado e doutorado ou cuja publicação versem sobre o país em 

questão.  

 

Uma proposta de Estudo de Caso 

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 90) o Estudo de Caso consiste na observação 

detalhada de um contexto, ou de um indivíduo, ou de um acontecimento específico. “A área 

de trabalho é delimitada. A recolha de dados e as actividades de pesquisa são canalizadas 

para terrenos, sujeitos, materiais, assunto e temas. De uma fase de exploração alargada para 

uma área mais restrita de análise dos dados coligidos”.  

Para Oliveira (2008), é um método abrangente do tipo exploratório, descritivo e 

interpretativo, que permite chegar à generalizações amplas baseadas em evidências e que 

facilita o entendimento quando procuramos compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos diversos 

fatores. Contudo, nesta pesquisa fiz esforços para evitar possíveis generalizações e 

comparações para o entendimento de um contexto complexo, nos quais estão 

simultaneamente envolvidos diversos fatores. 

Como brasileira olho para os pesquisadores guineenses como uma estrangeira curiosa. 

Não sou guineense e preciso ser cautelosa na forma como me aproximo para conhecer o 

objeto de interesse. Situo esta curiosidade no espetro da necessidade de compreender 

elementos da África como parte de mim e como parte da história do Brasil. Uma necessidade 

de compreender aspectos do racismo institucional acadêmico e epistêmico a luz do 

pensamento de intelectuais guineenses. Guiné Bissaiu não faz parte de meu cotidiano e das 
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minhas experiências. Mas insiro-me no grupo dos guineenses quando se trata de população 

negra no ensino superior. 

O caso exploratório então consiste em um cuidadoso estudo de um perfil de mestres e 

doutores guineenses que se deseja conhecer, compreender, explorar. Fenômeno observado por 

alguém externo ao ambiente em que o caso está inserido.  

 

A definição do universo e de uma amostra (sujeitos e documentos) 

Frente aos objetivos estabelecidos para a tese o universo dos pesquisadores e 

pesquisadoras guineenses com títulos de doutorado ou mestrado, com formação 

acadêmica nas universidades brasileiras e/ou Portuguesas foi escolhido em razão dos 

seguintes elementos: 1) tempo de formação acadêmica; 2) experiência científica; 3) o 2º maior 

número de estudantes africanos no Brasil e em Fortaleza.  

Diante do extenso universo de guineenses encontrados que se enquadram no perfil 

desejado e no objetivo da pesquisa foi necessário selecionar uma parte dessa população e dos 

documentos de forma representativa para esta pesquisa, com a certeza que não poderia 

delegar à amostra uma generalização do todo guineense.  Desta feita, esclareço o caminho 

para chegar à amostra:  

1º) Do banco de dados da pesquisa foi feita uma lista de 15 pesquisadores guineenses 

residentes em Portugal e/ou no Brasil cujos contatos por telefone, e-mail apresentassem 

acessibilidade, proximidade e disponibilidade;   

2º) Contatos foram feitos através de e-mail, telefone e/ou aplicativo Whatsapp com os 

15 pesquisadores mais de uma vez, entre 2014 e 2016. A maioria dos pesquisadores 

responderam os contatos e mostram-se disponíveis, contudo, apenas QUATRO entrevistas 

foram de fato agendadas e realizadas, mesmo com todos os esforços dispensados. Na tabela a 

seguir, o grupo dos pesquisadores que foram entrevistados no período entre 2014 e 2016.  
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Tabela 2: Pesquisadores guineenses ENTREVISTADOS 

GRUPO 1: Pesquisadores guineenses ENTREVISTADOS 

PESQUISADORES 21 SEXO IDADE TÍTULO ÁREA ANO PAÍS FORMAÇÃO 

Um  M 48 Doutor História 
Contemporânea 2008 Portugal 

Dois M 33 Mestre Antropologia Social 2011 Brasil 

Três F 46 Doutoranda Educação - Brasil 
Quatro F 40 Doutora Ciências Sociais 2013 Brasil 

Quanto a escolha dos documentos, primeiro utilizei os filtros pesquisadores guineense, 

doutores, cujas teses evidenciassem abordar no título, no resumo e/ou no sumário a história de 

guiné, a identidade dos guineenses, e/ou a aspectos da educação básica ou universitária. Após 

filtragem realizada no banco de dados 18 teses emergiram. Ficando 06 escolhidas para análise 

nesta pesquisa. Desta feita, segue na tabela abaixo, o grupo dos pesquisadores que foram 

escolhidos a partir de seus trabalhos científicos: 

Tabela 3: Pesquisadores guineenses selecionados POR DOCUMENTO 

GRUPO 2: Pesquisadores guineenses selecionados POR DOCUMENTO 

PESQUISADORES SEXO DOC Nº PÁG ANO PAÍS/FORMAÇÃO AREA 

AMPAGATUBÓ, J M Tese 380 2008 PT - ULHT Ciência Política 
CÁ, L O  M Tese 280 2005 BR - UNICAMP Educação 
DJALÓ, M M Tese 279 2014 BR - UFSC Sociologia Política 
FURTADO, A B R M Tese 719 2005 PT – UC Ciências da Educação 
MONTEIRO, A O C F Tese 289 2013 BR - UFBA Ciências sociais 
SEMEDO, M O C S F Tese 452 2010 BR - PUCMG Letras 

 

Da imensidão à particularização - Análise dos dados 

A terceira fase trata da Análise de Conteúdo dos dados com aporte em Franco (2003). 

Esta fase corresponde ao trabalho de apreciação das entrevistas realizadas e apreciação das 

teses para a produção dos resultados deste trabalho investigativo. Esta técnica de análise 

considera a mensagem (conteúdo dos dados) como a expressão de significados e de sentidos 

de um determinado indivíduo/grupo/universo/realidade onde valores, opiniões, atitudes e 

crenças estão manifestos.  

                                                 

21 Será preservada em sigilo a identidade dos pesquisadores entrevistados. 
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Para Franco (2003) a emissão das mensagens carregadas de componentes cognitivos, 

afetivos, valorativos, históricos está necessariamente vinculada às condições contextuais de 

seus produtores. Não poderia falar dos pesquisadores de forma alienada da realidade a que 

eles estão vinculados. 

O que essa mensagem dos pesquisadores guineenses significa exatamente? O que se 

manifesta? O que se escreve? Com que efeito? Em qual contexto? A análise irá buscar Captar 

nas mensagens, através da interpretação, o que elas revelam sobre seus autores, aproximando-

nos da dimensão manifesta e latente dos conteúdos dos discursos que afloram de um contexto 

e a eles são remetidos. Estudos das ideias manifestas nas mensagens e não das palavras em si 

(MARCONI E LAKATOS, 1982). O que está escrito, falado, mapeado, desenhado e ou 

simbolicamente explicitado serão ponto de partida para a identificação do conteúdo que pode 

existir nas mensagens dos pesquisadores que atendam aos objetivos da pesquisa.  

Temos aqui dois corpos diferenciados de mensagens: As entrevistas com conteúdos 

que tem minha participação/intervenção de pesquisadora, e as teses  com conteúdo sem minha 

participação/intervenção de pesquisadora. Franco (2003) a Análise de Conteúdo requer 

descobertas de relevância teórica por isto implica operações de comparação e classificação, 

assim como do entendimento de semelhanças e de diferenças. Contudo, divergindo dessa 

necessidade de comparar e classificar procurei pontuar e descrever as tendências gerais do 

teor das mensagens 

A análise consistiu no desmembramento dos textos em categoriais agrupadas a partir 

de temas definidos nas leituras flutuantes (pré-análise). A codificação se deu em função da 

repetição das palavras, foram constituindo-se em unidades de registro. Para então efetuar-se a 

categorização progressiva. Os dados brutos foram assim transformados em Unidade de 

contexto: segmento onde se insere a unidades de registro; esta por sua vez é uma parte da 

unidade de contexto que funciona como um indicador que permite perceber porque razão está 

associada a uma determinada subcategoria.  
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A análise seguiu um roteiro:  

1º. Recorte das unidades de registro (no caso: Os temas foram escolhidos para 

nortearem o trabalho de decodificação e categorização);  

2º. Quantificação/codificação das unidades de registro que levaram ao 

estabelecimento de categorias a partir da frequência, da tendência e da 

intensidade das mensagens;  

3º. Categorização definidas a partir de critério semântico e expressivo 

4º. Associação das unidades de contexto às categorias estabelecidas 

5º. Apresentação/descrição dos dados;  

6º. Inferência e Interpretação à luz da discussão teórica apresentada;  

Para Franco (2003, p.25) a etapa de produção de inferências é a razão da análise de 

conteúdo. É ela que confere relevância teórica, uma vez que implica, pelo menos, uma 

comparação, já que a informação puramente descritiva, sobre conteúdo, é de pequeno valor. 

Um dado sobre o conteúdo de uma mensagem (escrita, falada e/ou 
figurativa) é sem sentido até que seja relacionada a outros dados. O 
vínculo entre eles é representado por alguma forma de teoria. Assim, toda 
a análise de conteúdo implica comparações; o tipo de comparação é 
ditado pela competência do investigador.  

O resultado desta fase foi apresentado nos capítulos cinco e seis, como pode ser visto 

na tabela Nº 4, onde no primeiro, temos os resultados sobre o pais africano – Guiné Bissau, e 

no segundo, temos os resultados acerca do africano guineense. 

Tabela 4: Apresentação da Análise 
CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6 

O PAÍS AFRICANO 
GUINÉ BISSAU O AFRICANO GUINEENSE 

Parada 1 Parada 2 Parada 3 Parada 4 Parada 5 

HISTÓRIA - PODER TERRITÓRIOS 
IDENTITÁRIOS FORMAÇÃO O CIENTISTA E A 

CIÊNCIA 
CONHECENDO 
O RACISMO 

 

Considero este trabalho de natureza qualitativa porque buscou nas narrativas e nos 

discursos (individual e coletivo) dos pesquisadores guineenses, das referências teóricas e 

documentais respostas para uma problemática social identificada primeiramente em minhas 
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experiências. Esta qualidade pode ser identificada no privilegio dado as pessoas, os 

significados, os motivos, as aspirações, as crenças, os valores, as atitudes, os hábitos que são 

entendidos como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, 

mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade 

vivida e partilhada com seus semelhantes. (MINAYO, 2007, p. 21) 

Todas as fases estão integradas, mesmo quando em alguns momentos aconteceram de 

formas independentes. Para Oliveira (2008), em pesquisa científica, as escolhas feitas 

implicam diretamente na condução e no resultado do trabalho, e também acredita que é 

profícua a utilização de mais de um método para se explicar determinada realidade, bem como 

a aplicação de vários instrumentos ou técnicas na operacionalização de uma pesquisa. Desta 

feita, há nesta pesquisa uma diversa reunião de métodos e procedimentos associados aos 

objetivos, hipóteses e fundamentos deste estudo. Entendendo como método um conjunto 

racional de regras, técnicas e procedimentos utilizados para uma investigação planejada na 

resolução de um problema. Assim, estou envolvida com a produção de respostas para os 

problemas sociais que julgo específicos para populações negras nas quais me incluo. 
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PARTE I – DAS IDENTIDADES À IDENTIDADE NEGRA  
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Capítulo 1 Reconhecimento e Afirmação de minha negritude: uma narrativa de mim 
mesma para a construção e compreensão do objeto de pesquisa 

*** 

(...) anuncio meu trajeto negro que floresce 
E caminho para mais um dia que enegrece. 

Caminho... 22 
 

Então, concedo-me  
O direito da minha negritude 

Quero a minha diferença 
Expressar as minhas raízes 

Assim, permito-me simplesmente. 
Ser negra... Eu mesma! 23 

 

Não nasci negra, tornei-me 24. Peço licença e paciência aos leitores e aos avaliadores 

deste projeto para os retornos ao que sou, pois neste exercício realizo o diálogo com as 

questões históricas, filosóficas, sociais e científicas das populações negras no interesse de 

desvendar aquilo que ainda não conheço ou não compreendo, em um processo de escrita que 

me possibilita relacionar os conflitos e problemas que surgem na vida individual, mas que 

transbordam para vida social. 

Brasileira, nasci no sudeste do país e cresci no Ceará onde criei vínculos afetivos 

familiares (não consanguíneos) e onde obtive formação da base até o ensino superior. Sou 

nordestina por afirmação, mesmo quando me interrogam: “Você não é daqui, é? São Paulo? 

Rio de Janeiro? Bahia?”. O cearense sempre me questiona sobre o meu lugar de origem! 

Então, de vez em quando preciso justificar o meu lugar de pertencimento. Mas de fato, 

quando coloco os pés em São Paulo, o cheiro da cidade e os vínculos de sangue faz-me 

lembrar de que sou paulistana. Sou filha de mãe gaúcha (socialmente consideram-na branca, 

na classificação do IBGE afirma-se parda) e pai carioca (socialmente o negão, na 

classificação do IBGE afirma-se preto). “Ela é sua mãe?”. Mais justificativas para o Outro 

sobre minha origem que precisei responder durante boa parte de minha vida. “Sim, minha mãe 

é branca e meu pai é negro.”  

                                                 

22 PRADO, Dirce. Poema Caminhos. Cadernos Negros, Vol. 37. 2014 
23 PRADO, Dirce. Poema Concedo-me ser negra. Cadernos Negros, Vol. 37. 2014 
24 Licença poética a frase de Simone de Beauvoir, “Ninguém nasce mulher, torna-se”. 
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Atualmente, em decorrência das pesquisas realizadas, vejo traços mais indígenas ou 

espanhóis do que branco em minha mãe que se justificam pelo do tipo de povoamento da 

região de Santa Maria 25. 

Meu avô paterno (Set/1926 – Set/2000) não era preto, nem branco. Talvez pardo? 

Moreno? Mestiço? Difícil precisar a cor da pele, mas pelas características fenotípicas e 

ascendência, filho de negro com branca, eu diria que era negro, como minha avó paterna, com 

quem foi casado por 50 anos. Mulher negra, de pele marrom café, nascida na década de 1920, 

no contexto de uma recente abolição (de direito, mas não de fato), minha avó (hoje com 93 

anos) estudou pela sorte de ser dama de companhia da Sinhá, que parecem boazinhas no 

imaginário brasileiro, mas cuja mentalidade escravocrata faziam-nas cruéis e violentas quando 

precisavam mostrar superioridade e poder.  

Não são dois nem três, porém muitos os casos de crueldade de senhoras 
de engenho contra escravos inermes. Sinhás-moças que mandavam 
arrancar os olhos de mucamas bonitas e trazê-los à presença do marido, à 
hora da sobremesa, dentro da compoteira de doces e boiando em sangue 
ainda fresco. Baronesas já de idade que por ciúme ou despeito mandavam 
vender mulatinhas de quinze anos a velhos libertinos. Outras que 
espatifavam a salto de botina dentadura de escravos; ou mandavam-lhe 
cortar os peitos, arrancar as unhas, queimar cara ou as orelhas. Toda uma 
série de judiarias. (FREYRE, 2006, p. 420) 

Atribuo ao fato de ir à escola assistir sinhá (e não por direito), a ampliação de sua 

consciência e decisão de romper com as condições arbitrárias de exploração do trabalho dela e 

dos filhos. Fui tomada pela emoção quando conheci o que restou da estação de trem de onde 

ela partiu da cidade de Miracema para São Paulo, no ano de 1960, com os filhos no colo, na 

época meu pai com sete anos, dizendo que não deixaria ninguém escravizá-los e que para 

senzala nunca mais voltariam. Essa experiência aconteceu no ano de 2008 quando também 

conheci a Fazenda do Tirol (fotos em apêndice), lugar onde meus avós e seus filhos (crianças) 

trabalhavam com os serviços domésticos e com os serviços da fazenda, localizada em Venda 

                                                 

25 Município do estado do Rio Grande do Sul cujos primeiro habitantes conhecidos, segundo Julio Quevedo (2009) em As 
origens missioneiras de Santa Maria, foram os índios guaranis (exterminados pelas missões bandeirantes e jesuíticas). 
Seguido posteriormente pelos espanhóis, portugueses e alemães.  
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das Flores, distrito de Miracema, município localizado na Região Noroeste Fluminense, 

Estado do Rio de Janeiro.  

Na companhia de meu pai e de minha avó fui apresentada a algumas pessoas da 

propriedade e senti, e revivi, ainda que simbolicamente, o escravismo e seu modo de produção 

violento e criminoso. Lá, conheci também jovens negros da minha geração, descendentes dos 

amigos de minha avó, ainda “funcionários” daquela terra banhada pelo sangue da violência 

contra os negros de outrora. 

Sentamos à mesa dos proprietários da fazenda, tomamos um café, vimos um álbum 

secular de fotografias com a história da família e da fazenda, levantamos da mesa e minha 

avó, uma senhora com 85 anos na época, levanta-se para lavar a louça que nós nos servimos. 

Claro, meu pai não deixou. E fiquei eu pensando: será que a proprietária desta fazenda teria 

feito o mesmo na casa da minha avó ou a condição histórica de minha avó fez com que agisse 

assim? Saímos de lá e ouvi as confidências dela que mesmo reconhecendo a violência que 

sofria, sentia-se muito grata a todos na fazenda. Foi estranho. Naquele álbum só aparecia uma 

única pessoa negra - uma mulher. Meu pai perguntou quem era e a anfitriã respondeu que era 

a empregada, mas que tinham muita consideração por ela: Era como fosse da família. Sem 

direito aos bens, claro.  

Foi possível encontrar sites sobre a história da cidade de Miracema, dentre os quais 

destaco o trabalho de pesquisa de Hélcio Granato Menezes 26, que me chamou atenção para a 

seguinte citação (grifo meu):  

Como Plácido Antônio e dona Ermelinda vieram muitos outros 
desbravadores para a mesma região explorar fazendas em terras 
requeridas do governo provincial, vindos principalmente da província 
de Minas Gerais. Algumas dessas pessoas: Manuel Felisberto da Silva 
(fazenda da Cachoeira da Laje); Anacleto Reveziano de Siqueira Alvim 
(fazenda São Pedro); Joaquim José Bastos (fazenda Tirol); (...) E os 
fazendeiros trouxeram com eles muitos escravos para trabalharem 
nas fazendas. 

Os proprietários da fazenda, como a maioria dos grandes fazendeiros nesse tempo 

histórico, eram escravistas. Um predicativo que traz em si uma série de práticas violentas dos 
                                                 

26 Fonte: http://miracemaestadodorj.blogspot.com.br/2009/03/cema-de-mira-pesquisa-seguir-baseia-se.html. Acesso em 
Nov/2015 

http://miracemaestadodorj.blogspot.com.br/2009/03/cema-de-mira-pesquisa-seguir-baseia-se.html
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direitos à vida e a dignidade da população negra e africana que não são mencionados nos 

livros. Registras-se a grandeza dos feitos dos colonizadores e dos brancos desbravadores, sem 

historicizar. O roubo, os assassinados, os estupros, a negação de direitos cometidos por eles 

sobre o corpo de seus “escravos”, a população negra escravizada. O “Senhor” em oposição ao 

“Escravo” são conceitos diluídos em nossa formação que tem gerado, dentre tantos patologias 

sociais e individuais, a que considero o cerne: a colonização das consciências. Os fazendeiros, 

na citação acima, têm nomes. Os meus ancestrais, não. 

É possível hoje obter facilmente qualquer informação sobre a maioria dos 

“fazendeiros” exploradores desse país, mas sobre a história da minha família, da população 

negra escravizada, só posso saber que foram escravos, tratados como uma condição da 

essência. Não recebemos terra, não recebemos herança e os detalhes de nossas histórias estão 

se perdendo no tempo enquanto os livros ainda nos retratarem assim.  Uma condição que 

merece uma análise crítica para que se dê a nós o poder de emancipação e de empoderamento. 

E em paralelo a esta discussão temos que discutir também sobre a questão da humanidade. 

A história da Fazenda do Tirol, do primeiro proprietário, ao último (hoje vereador do 

município pelo PSDB), está registrada pelo nome, sobrenome e pela terra que ainda lhes 

pertencem. Das famílias dos imigrantes italianos chegados à Miracema, por exemplo, foram 

homenageadas 119 famílias, cujos nomes estão na placa de bronze fixada em uma praça da 

cidade (em anexo). Já de nós, populações negras, descentes dos africanos, a história não 

registra nem nome, nem terra, nem país de origem. Sobre meus oito bisavós só tenho uma 

certidão de nascimento e outra de óbito (em anexo), em que fica constatada a única herança 

que recebemos dos padrinhos donos da terra, o nome e sobrenome deles. 

Ao chegar de trem à zona leste da capital paulista, periferia de maioria negra, minha 

avó foi então trabalhar como empregada doméstica e meu avô como camareiro de hotel por 

mais de 30 anos, até sua morte em 2000. Minhas tias, ainda crianças, foram morar em “casas 

de família 27” e das quatro irmãs de meu pai, três trabalham até hoje em casa como doméstica, 

manicure e dona de casa. O que leva a inferência 28 de que na prática o pós-abolição não 

                                                 

27 Notadamente, as famílias brancas. 
28 Ver artigo de Bergman de Paula Pereira: De escravas a empregadas domésticas - A dimensão social e o "lugar" das 
mulheres negras no pós- abolição. Em: 
http://www.snh2011.anpuh.org/resources/anais/14/1308183602_ARQUIVO_ArtigoANPUH-Bergman.pdf 
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trouxe rupturas significativas na vida social das mulheres negras, nem no imaginário social 

das mulheres negras no país. (Ver anexo modelo e atriz branca exibindo as babás negras no 

Instagram).  

Meu pai foi para a escola, estudando em instituições públicas e privadas, dos sete aos 

29 anos, quando entrou na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP, 

escola mais antiga de sociologia do estado com forte organização comunista-marxista. O 

estudo sempre foi conciliado com o trabalho: pintor de parede, vendedor de frutas em cima de 

caminhão, entregador de cartas nos correios, office boy, arrumador de quarto de hotel, 

chaveiro, fundidor de chumbo, torneiro revolver, soldador, polidor de peças de prata, 

entregador de livros, balconista de livraria, auxiliar de escritório, assistente de departamento 

de custos gráficos, assistente de produção gráfica, produtor gráfico, chefe de produção 

gráfica, assistente de produção gráfica de História em Quadrinhos, tráfego de agência de 

propaganda, chefe de arte de agência de propaganda, gerente de gráfica, dono de gráfica, dono 

de livraria, dono de editora, escritor, militante comunista, militante do PT dentre muitos 

outros trabalhos. Talvez, por esta razão levou 22 anos para chegar ao Ensino Superior. E 

mesmo compreendendo a importância deste para a sua mobilidade social, não o concluiu. 

Tornou-se um autodidata em produção gráfica, política, história, questões raciais. 

Aprendeu alguns idiomas, viajou por diversos países da Europa e da África. Um detalhe 

importante sobre o pai de meu pai é que mesmo não tendo domínio sobre os códigos da língua 

escrita, lia o jornal toda manhã e tinha a riqueza de um patrimônio cultural ligado à música e à 

vida social em geral, um costume comum entre as famílias negras paulistanas, segundo 

Henrique Cunha. Considero esse fato como uma influência positiva para meu pai que 

pertenceu à boemia política, comunista, paulistana, branca, e, neste movimento, engajou-se 

em lutas socialistas. E apesar de um forte movimento negro em São Paulo nas décadas de 70 e 

80, não percebo nenhum tipo envolvimento de meu pai ou de qualquer integrante da família, o 

que veio acontecer mais fortemente na década de 2000. Talvez em virtude das visões da 

esquerda e do partido comunista que demoram a incorporar em suas agendas políticas a 

problemática apresentada pelos movimentos negros. 

Na minha família, a geração de meus pais pôde oferecer à minha geração o estudo 

institucional privado que não era facilmente acessível nas décadas de 1960 e 1970 para 

crianças e jovens negros. O acesso à educação formal, em idade escolar, sem a obrigação de 
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trabalhar, nos proporcionou ascensão a alguns espaços de saber-poder como a universidade 

pública. Sabemos, no Brasil e no ocidente cristão colonizado, a escola foi seletiva e privilégio 

de segmentos mais abastados (nobres, religiosos, burgueses). Para Aranha (2006), além dos 

pobres e das mulheres, estas sociedades excluíram os considerados inferiores como 

deficientes, imigrantes. E diferentemente dos indígenas, que desde o inicio da colonização 

tiveram atenção dos missionários, os negros não tiveram qualquer atenção especial. Em 

alguns países do continente africano, como Cabo Verde e Guiné Bissau, a política da igreja 

abria as portas da escola e permitia a formação evangelizadora. 

Basta lembrar o incidente a que já nos referimos conhecido como 
“questão dos moços pardos”: no século XVII, alguns mulatos tiveram 
suas matrículas recusadas nos colégios dos jesuítas “por serem muitos e 
provocarem arruaças”, mas os padres tiveram de renunciar à decisão 
discriminatória, devido aos subsídios que recebiam da Coroa. De 
qualquer modo, os jesuítas estavam entre as pessoas, como fazendeiros, 
advogados, médicos, que produziam a ideologia de depreciação do negro 
como indivíduo semi-humano e destinado ao trabalho servil. Aliás, faz 
parte da mentalidade do escravizador justificar os maus-tratos pela 
inferiorização da capacidade de compreender e de comportar-se desses 
seres considerados primários. (ARANHA, 2006, p.329) 

O decreto imperial N°13331, de 17 de fevereiro de 1854, no artigo 69, estabelecia que 

não seriam admitidas matrículas e nem poderiam frequentar a escola os meninos que 

padecessem de moléstias contagiosas, não vacinados e escravos. Ora, se em pleno século 

XXI, ainda lutamos por vagas e reparação nos bancos escolares e universitários, imagina o 

que foi para a população negra dos séculos XIX e XX ter acesso e manter a permanência nos 

modelos eurocêntricos de escolas adotados no país, cuja base econômica, religiosa e filosófica 

fizeram de nós semi-humanos destinados ao trabalho servil. Contudo, tão importante quanto 

sublinhar a política educacional no sistema escravista é conhecer também que organizações 

das populações negras criaram, como formas de luta e resistência, irmandades e escolas 

próprias. 

Dando continuidade a história familiar, a herança cultural e identitária do clã materno 

é menos conhecida. Talvez por não existir entre as interações familiares a contação de história 

sobre o passado como uma memória a ser preservada. Talvez pelo fato de meu avô, imigrante 

nordestino ter perdido o contato com suas raízes ao se restabelecer no Rio Grande do Sul, ou 

talvez pelo fato de minha avó ter sido criada por uma tia, como agregada, cuja condições 
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financeiras eram superiores as de meus avós legítimos. Ou talvez por minha mãe e suas irmãs 

não conhecerem os fatos das gerações anteriores. Desta forma, conheço meus avós e nada 

antes deles. 

Meu avô materno (12/06/1926 a 26/01/1989), nascido no estado do Maranhão, 

atravessou o país escondido no porão de um navio para conhecer uma moça com quem 

trocava cartas e pretendia namorar no Rio Grande do Sul - RS. Conta minha avó, nascida em 

Santa Maria, de provável descendência indígena/ou latina pelos traços fenotípicos, que a 

moça achou meu avô “feio” e, frustrada a promessa desse namoro, conhece minha avó, com 

quem casa, tem três filhas e segue para São Paulo com a família quando minha mãe, nascida 

em 1963, já tinha sete anos.  

Nas férias escolares minha mãe e minhas tias eram “obrigadas” a fazer faxina na casa 

da avó de criação, o que para minha tia era indício de um trato não familiar e sim de 

criadagem. Com o passar dos anos meu avô, alfaiate de profissão, pôde oferecer uma vida 

confortável a sua família. Considero um detalhe importante o fato de minha avó ter uma 

“irmã” negra, também adotiva como ela, que não foi reconhecida afetivamente (e nem na 

herança). 

Minha avó materna (hoje com 88 anos) foi dona de casa, costureira e mãe de três 

meninas que puderam priorizar os estudos ao trabalho, até chegar à universidade, e nesta 

época, aos 17 anos, minha mãe começa a trabalhar e cursar o ensino superior. Identifico os 

costumes e os comportamentos como hábitos da classe média por razão do bairro em que 

moravam, dos costumes, das viagens, dos bens (casa e carro). Ao engravidar de mim aos 19, 

minha mãe casa, abandona o curso superior - o mesmo de meu pai, na mesma universidade. 

Juntos vão para o nordeste (perfazendo o percurso contrário de meus avós) e dedicam parte de 

suas vidas à luta política e partidária.  

Ouvi em família, que a escolha de minha mãe, por casar com homem negro foi 

estranhada inicialmente, mas respeitada, e a de meu pai, por uma mulher branca, foi 

celebrada. Minha avó paterna costumava dizer que a vida do negro era muito difícil e que se 

tornaria mais fácil se seus filhos se casassem com brancos, por essa razão os incentivavam. 

Dos seis filhos vivos de minha avó paterna, quatro se casam com pessoas brancas. Esta 

apresentação íntima, não é gratuita, tampouco alienada de uma conexão histórica. Faz parte de 
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uma necessidade sentida, após as leituras de Frantz Fanon e Kabengele Munanga, de 

compreender os aspectos que fundamentam a constituição de minhas identidades, assim como 

a afirmação de alguns aspectos que me constitui em detrimento de outros.  

Escrever este memorial ajuda-me: 1) a identificar os processos constitutivos da minha 

identidade e a criar parâmetros para analogias sociológicas com os processos de formação do 

povo brasileiro apresentados pelos intérpretes Gilberto Freyre (Casa-grande & Senzala), 

Fernando Azevedo (A Cultura Brasileira), Roberto Da Matta (O que faz o Brasil, Brasil?), 

Darcy Ribeiro (O povo brasileiro), entre outros, cuja ciência é dada como uma poética 

verdade sobre a miscigenação brasileira; 2) estabelecer parâmetros para uma reflexão crítica 

da cultura e sociologia afro-brasileira com Guerreiro Ramos (1957), Kabenguele Munanga 

(2008), Fátima Oliveira (2004), Joel Rufino dos Santos (1980) dentre outros; assim como, 3) 

criar novos parâmetros para análises psicológicas de um consciente individual e coletivo das 

populações negras na diáspora, com Frantz Fanon (2008). 

Os casamentos em minha família, assim como o meu casamento com homem branco, 

e do meu irmão com mulher branca, foram processados com muito estranhamento à luz de 

Peles Negras, Máscaras brancas (2008). Nessa obra, Fanon constata que, por mais dolorosa 

que possa ser, e o foi para mim, ao negro em sociedades pós-colonizadas só lhe é apontado 

um destino, e ele é branco. São martelados discursos de superioridade e supremacia branca 

que nos fazem acreditar (com ou sem consciência) que o negro se aproximará mais do 

“homem verdadeiro”, à medida que adotar uma série de comportamentos e padrões dos 

homens brancos, inclusive, casando-se com eles e branqueando as futuras gerações. Através 

das instituições sociais como igreja, estado, escolas e família são apresentados os modelos de 

ser. E estes modelos nem olham para África, nem para a América indígena. 

Assumir a identidade racial negra em um país como o Brasil é um 
processo extremamente difícil e doloroso, considerando-se que os 
modelos “bons”,“positivos” e de “sucesso” de identidades negras não são 
muitos e poucos divulgados e o respeito à diferença em meio à 
diversidade de identidades raciais/ étnicas inexiste. Identidade 
racial/étnica é o sentimento de pertencimento a um grupo racial ou 
étnico, decorrente de construção social, cultural e política. Ou seja, tem a 
ver com a história de vida (socialização/educação) e a consciência 
adquirida diante das prescrições sociais raciais ou étnicas, racistas ou 
não, de uma dada cultura. (OLIVEIRA, 2004, p. 57)  



 

63 

 

Ao resgatar alguns aspectos de como minha família se constituiu, posso identificar 

alguns importantes aspectos da constituição das identidades de parte do povo brasileiro de 

forma sentida e significativa. Olhar para minha história é olhar, de forma micro, para a 

história do país e compreender melhor as limitações políticas, sociais e psicológicas que 

aprisionaram em estereótipos as populações negras. Por muito tempo, por exemplo, julguei 

meritocraticamente a situação de muitos jovens negros das periferias, o fato de meu avô 

trabalhar por anos no mesmo hotel, sem incentivo para qualificação profissional e sem 

possibilidades de ascensão remunerada, ou fato de minhas tias serem domésticas, sem 

considerar as adversidades históricas que decorrem desde o tráfico de negros africanos para o 

continente americano, suas instalações em um Brasil bastante adverso e a constante 

desqualificação social racista. 

A população negra ao longo do século XX, além de ser usurpada do 
direito de ascensão social, também perdeu muito dos campos de trabalho 
e áreas que eram de sua predominância. Em torno da mestiçagem se 
costura uma ideologia da democracia de igualdade de oportunidades entre 
as populações negras e brancas, um país sem razões para se falar de 
racismo antinegro. Durante o escravismo criminoso, antes da abolição e 
da transição do século XX, e no período anterior aos grandes ciclos das 
imigrações europeias, um amplo conjunto de pequenos comércios e das 
profissões artesanais eram ocupados predominantemente por negras e 
negros, majoritariamente livres, mas também nesse coletivo se incluíam 
escravizados de ganhos. Muitos negócios de escravizados de ganho 
tinham outros escravizados trabalhando. Este predomínio profissional 
negro foi sendo substituído paulatinamente e tornado o trabalhador negro 
dispensável pelas mentalidades de desqualificação social da população 
negra. A preferência pelo trabalhador branco, europeu. Sendo que no 
século XX a grande contribuição para este processo racista no mercado 
de trabalho foi dado pela ciência que considerava a população negra 
inferior, primeiro pela raça e depois pela cultura, tendo sido um dos 
pilares desta força teórica o livro Casa Grande e Senzala.  (CUNHA JR, 
2013, s/p)  

As condições dos negros e das negras que se disfarçam de branco, das estatísticas da 

violência, das penitenciárias, das periferias, do futebol, da ausência dos espaços de poder são 

reflexos de um racismo histórico.  Atualmente, ainda é doloroso e profundo o estranhamento 

que o indivíduo negro sofre ao se descobrir negro, não conseguindo construir e manter uma 

ontologia própria (e de seus ancestrais), já que se situa frente a um sistema de referência que 
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não o inclui, o nega e o destitui de valores nobres. Só soube ser negra quando me gritaron: 

Negra 29!  

 
Tinha sete anos apenas, 
Apenas sete anos, 
Que sete anos! 
Não chegava nem a cinco! 
De repente umas vozes na rua 
Me gritaram Negra! 
Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! Negra! 
"Por acaso sou negra?"  
SIM! 
"Que coisa é ser negra?" 
Negra! 
E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. 
Negra! 
E me senti negra, 
Negra! 
Como eles diziam 
Negra! 
E retrocedi 
Negra! 
Como eles queriam 
Negra! 
E odiei meus cabelos (...) 
E retrocedi 
Negra! 
E retrocedi (...) 
Alisei o cabelo, (...) 
Até que um dia que retrocedia , retrocedia e que ia cair (...) 
Sim 
Negra! 
Sou 
Negra! 
Negra 
Negra! 
De hoje em diante não quero alisar meu cabelo 
Não quero (...) 
Afinal compreendi 
Já não retrocedo 
E avanço segura 
Avanço e espero 
Negra sou! 

                                                 

29 Título do poema da  poeta, coreógrafa, folclorista e estilista peruana Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra (1922-2014). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folclorista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estilista
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Reconhecer as máscaras brancas em nossos rostos é um processo complexo que exige 

compreensão das consequências psicológicas da colonização e descolonização, tanto para 

o colonizador quanto para o colonizado. Fanon (2008) fez-me confrontar o que eu acreditava 

saber sobre minhas escolhas e escolhas da minha família. Inicialmente, houve uma negação 

sobre as afirmações do referido teórico, depois uma compreensão de que faço parte de uma 

série de dispositivos gerenciados por um sistema de sociedade racista que produz um arsenal 

de complexos e estigmas que aprisionam os negros aos arquétipos criados antes e depois da 

escravização por homens brancos e europeus. Fomos colonizados, e não faria sentindo esta 

tese se eu não acreditasse que podemos deixar de ser. 

São inúmeras as estratégias científicas e políticas da sociedade dominante de 

apagamento da ancestralidade africana, uma delas é a utilização dos conceitos de mestiçagem, 

onde aprendemos a ajustar identidades afastando-nos o mais possível de todos os sinais que 

indiquem uma origem negra e africana. O negro é o moreno, o mulato, o pardo, o mestiço, o 

miscigenado, o diverso, o multicor. Nunca negro!  

Os problemas decorrentes da colonização comportam não apenas a intersecção de 

condições objetivas e históricas, mas também a atitude do homem diante dessas condições 

(FANON, 2008). O negro se afirma mestiço, moreno, pardo, porque não encontra nada 

parecido com ele. Apresentam-nos como sem cultura, sem civilização, sem “um longo 

passado histórico” registrado por ele. Não é sem razão esforços dos negros contemporâneos 

como Theófile Obenga, Cheik Anta Diop e o movimento negritude em provar ao mundo 

branco, custe o que custar, a existência de uma intelectualidade, uma ciência e uma 

civilização negra.  

Segundo Munanga (2008), o fenômeno da mestiçagem pode ser analisado nas 

perspectivas populacionista e raciologista, esta última com uma carga ideológica popularizada 

pela ciência através da confusão entre o conceito biológico de miscigenação e das 

interpretações antropológicas e sociológicas que promoveram estratégias de saber e poder 

para a consolidação do racismo antinegro.  Do ponto de vista populacionista, é um fenômeno 

universal do qual as populações ou conjuntos de populações só escapam por períodos 

limitados. É concebida como uma troca ou um fluxo de genes de intensidade e duração 

variáveis entre populações mais ou menos contrastadas biologicamente.  
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A construção dessa nova consciência não é possível sem se colocar no 
ponto de partida a questão de autodefinição, ou seja, da auto-
identificação dos membros do grupo em contra posição com a identidade 
dos membros do grupo ‘alheio’. Uma tal identificação (“quem somos 
nós? – de onde viemos e aonde vamos? – qual é a nossa posição na 
sociedade?; quem são eles? – de onde vieram e aonde vão? – qual a 
posição deles na sociedade?”) – vai permitir o desencadeamento de um 
processo de construção de sua identidade ou personalidade coletiva, que 
serve de plataforma mobilizadora. Essa identidade, que é sempre um 
processo e nunca um produto acabado não será construída no vazio, pois 
seus constitutivos são escolhidos entre os elementos comuns aos 
membros do grupo: língua, história, território, cultura, religião, situação 
social, etc. Esses elementos não precisam estar concomitantemente 
reunidos para deflagrar o processo, pois as culturas em diásporas tem de 
contar apenas com aqueles que resistiram, ou que eles conquistaram em 
seus novos territórios”. (MUNANGA, 2008, p. 14) 

Olho para a história da minha família e afirmo o respeito a toda ancestralidade: Sou 

miscigenada quanto às várias ascendências, na perspectiva populacionista. Contudo e, 

sobretudo, assumo a identidade negra, afrodescendente, com consciência, reconhecida nos 

traços fenotípicos e históricos porque ser negro na perspectiva da consciência de negritude é 

essencialmente, um posicionamento político, onde se assume a identidade racial negra. 

(OLIVEIRA, 2004, p. 57). Sou negra! Cuja ancestralidade africana está presente como 

predicativo 30 de uma constituição identitária. A ação de se explicar, se justificar e/ou se 

apresentar se tornou uma condição de existência para nós diante de toda uma sistematização 

científica (e também religiosa) que nomeou a mulher e o homem negro negativamente. Ora 

temos a necessidade de nos afirmamos ora de nos negarmos.  

O termo negritude, criado no final dos anos 1930 por intelectuais de língua francesa, 

apareceu provavelmente pela primeira vez no poema de Aimé Césaire e tem atualmente sido 

pauta de muitos artigos que discutem desde seu conceito original até sua popularização 

contemporânea (Petrônio Domingues, Ligia F. Ferreira; René Depestre; Léopold Sedar 

Senghor; Zilá Bernd). Um conceito multifacetado cujo caráter político, ideológico e cultural 

pode ser entendido como processo de aquisição de uma consciência racial de valorização de 

estética, filosófica, cultural, modos de pensar e fazer de matriz africana e afrodescendente.  

Essa noção anunciava, inicialmente, um sentimento de revolta de uma 
categoria de seres humanos contra o processo histórico de aviltamento e 

                                                 

30 CIAMPA, 1987. 
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de desnaturalização que a colonização batizou genérica e pejorativamente 
de negros. Mas o conceito de negritude, na medida em que era erigido 
como ideologia e até mesmo como ontologia, passaria a ter um ou vários 
sentidos ambíguos até chegar ao seguinte paradoxo: formulado para 
despertar e alimentar o amor próprio, a confiança em suas próprias forças 
em tipos sociais que a escravidão tinha rebaixado ao estado de animais de 
tração, a negritude dilui esses tipos sociais em uma metafísica 
somática. (DEPESTRE, 1980, p. 82) 

Cresci em território da classe média ideologicamente branca, com poucas e raras 

referências negra e africana, cuja formação pessoal foi tecida por uma rede discursiva e 

prática de inverdades e injustiças sobre as distintas culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas não brancas. O continente africano e a população negra - nos países onde houve a 

colonização europeia – são apresentadas como uma unidade territorial homogênea, produtora 

de escravos, pobreza, miséria, doenças. Como podemos ver em Kant (1993), o europeu 

apresentou aos países que colonizou uma série de conceitos e definições sobre as populações 

negras que naturalizam o racismo e contribuem para a invisibilidade dos problemas que 

afetam a população negra. 

Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que 
se eleve acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a citar 
um único exemplo em que um Negro tenha mostrado talentos, e afirma: 
dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus países, não 
obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não se encontrou 
um único sequer que apresentasse algo grandioso na arte ou na ciência, 
ou em qualquer outra aptidão; já entre os brancos, constantemente 
arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, adquirem no mundo 
certo prestígio, por força de dons excelentes. Tão essencial é a diferença 
entre essas duas raças humanas, que parece ser tão grande em relação às 
capacidades mentais quanto à diferença de cores. (KANT, 1993: p. 75-
76) 

A partir de 1500, o Brasil entrou para a história da civilização ocidental e cristã com a 

chegada dos portugueses. Desde então, são 515 anos de histórias mal contadas, inverdades 

pronunciadas e discriminações silenciadas sofridas pela população negra. Esta forma de 

apresentar as populações negras gera uma série de negações identitárias que incidem 

diretamente nas questões objetivas da vida e do desenvolvimento das pessoas e das 

sociedades.  

Durante todo meu histórico escolar até o mestrado, precisei absorver dos currículos as 

contribuições simplistas de “escravos” (e não africanos escravizados) na culinária, na 
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capoeira, nas ferramentas e na cultura em geral. Por quinze anos, durante o período 

obrigatório escolar, jovens e crianças negras como eu são obrigados a ler livros que não nos 

acrescentam em nada, ouvir histórias que não nos interessam e ainda coibidos de perguntar e 

mostrar dúvidas e incertezas sobre as “Verdades” apresentadas.  

Nesses territórios – ideologicamente - de maioria branca, pouco me vi representada. 

Professora negra? Não tive. Não vi. Temáticas de cunho ético-racial no movimento estudantil, 

nos grupos de pesquisas, nos congressos? Não vi. Gestores negros? Também não. E poucos 

eram os colegas negros. O contato com pessoas negras eu fui ter nos trabalhos realizados em 

comunidades adjacentes ao campus nos quais as crianças, os jovens, os pais e as mães em 

situação de pobreza eram negros e negras. E quando estava nos territórios de maioria negra, 

“guetos’ periféricos, logo eu era identificada como uma estranha. Pois havia em meu corpo 

marcadores identitários que acusavam o não pertencimento ao lugar. Mas você não mora 

aqui, mora? 

Quando me refiro a branco, não me refiro somente aos biologicamente descendentes 

de europeus, mas também aqueles cujos hábitos, incorporados pelos sujeitos sociais, seguem 

os modelos europeus e norte-americanos hegemônicos em busca de negar qualquer traço com 

o que não é branco. Uma consciência branca do brasileiro miscigenado. Mas Munanga (2008, 

p. 18) pergunta: O que significa ser “branco”, ser “negro”, ser “amarelo” e ser “mestiço” 

ou “homem de cor”?  Abaixo, deixo o autor responder: 

Para o senso comum, estas denominações parecem resultar da evidência 
de recobrir realidades biológicas que se impõem por si mesmas. No 
entanto, trata-se, de fato, de categorias cognitivas largamente herdadas da 
história da colonização, apesar da nossa percepção da diferença situar-se 
no campo do visível. É através dessas categorias cognitivas, cujo 
conteúdo é mais ideológico do que biológico, que adquirimos o hábito de 
pensar nossas identidades sem nos darmos conta da manipulação do 
biológico pelo ideológico.  

Para o egípcio Amin (1999) o eurocentrismo possui uma dimensão culturalista e 

ideológica que se apresenta como universalista, mas é anti-universalista, ao impor a todos a 

imitação do modelo ocidental com plano de explicação científica da evolução de todas as 

sociedades humanas e da elaboração de um projeto de futuro para a humanidade. Nossa 

consciência, resultado de um projeto, é europeia. O que nos aliena das consciências locais, 

nacionais, latina, africana, brasileira. 
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Cresci à luz de referências burguesas e modernas, sob a influência de toda uma 

engrenagem científica que descaracteriza, desmoraliza, subjuga toda uma população pela cor 

da pele. Somos apontados como exóticos, não civilizados, não cristãos, não aceitáveis. No 

Brasil, quando querem reforçar qualidades de uma pessoa negra, chamam-na de morena. 

Quando querem agredir, humilhar chamam-na de negra, preta.  Para entender os efeitos do 

colonialismo nas relações sociais estabelecidas entre negros, brancos, colonizador e 

colonizado, precisa-se atentar para todo um campo semântico relacionado à noção de raça 

subjacente que conceitua religiosidade, moda, culinária, música, linguagem verbal e, até 

mesmo, a afetividade e a sexualidade da população negra. O negro como objeto de análise em 

A Casa Grande e Senzala é um exemplo. 

Não se pode analisar o Brasil rasteiramente. Uma só palavra ou teoria não seria capaz 

de abarcar todos os processos e experiências históricas que marcaram a formação do povo 

brasileiro. Foi um erro contra a população negra, quando Gilberto Freyre descreve o cotidiano 

brasileiro para ilustrar a miscigenação ocorrida no Brasil e não evidencia o escravismo 

criminoso. Sua obra peca por romantizar a senzalas e a casa-grande, falando do Brasil como 

se o país se resumisse a sociedade do Engenho, criando símbolos impregnados de enganos. 

As afirmações e ponderações encontradas no clássico “Casa Grande e 
Senzala” podem ser questionadas por diferentes razões: inicialmente 
porque não representa o cerne do sistema de produção escravista 
criminoso. (...) A maior parte do país no período escravista não possuiu 
senzala ao estilo da produção canavieira e açucareira pernambucana, e 
nem a casa grande. Menos ainda, a senzala não foi a única forma de 
moradia da população que trabalhava nos engenhos de cana-de-açúcar do 
nordeste brasileiro. Uma parte significativa de trabalhadores negros livres 
e semi-livres, a serviço da produção do açúcar, de acondicionamento, de 
transporte e de embarque para o exterior, nunca morou numa senzala, ou 
pelo menos no que é interpretado como tal. A realidade da produção 
abriga uma complexidade não tratada na relação das senzalas com a casa 
grande na produção escravista criminosa do açúcar no nordeste brasileiro; 
muito menos serve de referência para pensar o Brasil na sua imensa 
diversidade humana, de produtos, regiões, organizações da produção e de 
tempos históricos.  (CUNHA JR., 2013, s/n)  

Por isto, quando volto ao passado para reviver as condições de vida da minha família 

paterna no final no século XIX e início do século XX na Fazenda do Tirol, estou buscando 

elementos para uma conexão com o continente africano e uma afirmação de minha negritude. 

Esta negritude, como tomada de consciência e de pertencimento à coletividade de 
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afrodescendentes e africanos, perdida pela dominação da cultura europeia e norte-americana 

branca. 

As contribuições de André (2008) e Munanga (1988) nos apresentam a negritude 

como um processo que tem função desalienadora, devendo ser pensada e vivida pelo afro-

brasileiro de forma a reconhecer-se como negro, ter vontade de sê-lo, buscando os valores 

ancestrais para conceber a percepção de si mesmo no mundo, ressignificando os termos negro, 

preto, africano, negritude, afro-brasileiro, que por muito tempo foram usados negativamente, 

divulgando uma imagem inferiorizada desse grupo populacional, a partir das ficções 

engendradas pela ideologia burguês-europeia.  

(...) a identidade é uma realidade sempre presente em todas as sociedades 
humanas. Qualquer grupo humano, através do seu sistema axiológico 
sempre selecionou alguns aspectos pertinentes de sua cultura para definir-
se em contraposição ao alheio. A definição de si (autodefinição) e a 
definição dos outros (identidade atribuída) têm funções conhecidas: a 
defesa da unidade do grupo, a proteção do território contra inimigos 
externos, as manipulações ideológicas por interesses econômicos, 
políticos, psicológicos, etc. (MUNANGA, 1994, p. 177-178)  

Neste percurso percebo então que a identidade negra é atravessada por outras 

identidades. Não há uma unidade, uma essência, uma centralidade, um pertencimento único. 

Entretanto, há um imaginário social que congela a identidade negra numa série de valores 

estereotipados, negativos, inferiorizados. Esse imaginário é construído historicamente a partir 

de um aparato cultural ideológico branco, eurocêntrico e (pequeno) burguês.   

As formações das identidades brasileiras partem de um marco histórico comum, na 

idade moderna: a chegada dos portugueses no processo de seu Expansionismo Marítimo-

Comercial.  Nos constituímos historicamente a partir dos (des)encontros entre índios, negros e 

brancos em relações conflituosas que foram vivenciadas e percebida de forma diferente por 

cada grupo. Assim, considerando ontologicamente, a história de mulheres e homens negros é 

diferente da história de mulheres e homens brancos, assim como há disparidades entre os 

percursos, as lutas, as conquistas, as derrotas. Quando falamos em brasileiros falamos de 

grupos de pessoas cujas experiências são distintas quanto à classe social, ao gênero e a cor, a 

cultura, a localidade geográfica.  
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E a partir desta perspectiva, uma análise sobre qualquer aspecto das características 

cultural, histórica, social, ancestral, institucional, política, educacional e econômica do país, 

precisa levar em consideração os aspectos que nos diferenciam enquanto homens e mulheres, 

enquanto negros e brancos, na constituição das identidades nacionais.  

Faz-se necessário voltar no tempo, olhar para o passado com dúvidas e fazer perguntas 

para os fatos registrados e divulgados como verdades sobre o processo de constituição das 

identidades brasileiras, resultado das relações inter-raciais entre brancos, negros e índios; 

euro-descendentes, afrodescendentes e indígenas.  Faz-se necessário compreender e revelar as 

relações de poder e opressão que se estabeleceu até então no país com a legitimação de 

políticas classistas e racistas ancoradas em justificativas da Ciência e também da Fé Cristã. 

Faz-se necessário uma revisão urgente da ciência e suas ações nos territórios educacionais de 

formação intelectual e profissional. 

Nos espaços onde atuo profissionalmente, o lugar de poder no centro da sala de aula, 

tem sido onde percebo com mais precisão as evidências do racismo atenuado, disfarçado, 

exercido nas “entrelinhas” desde o momento que resolvi dizer que sou negra e apresentar as 

problemáticas das populações negras nos territórios acadêmicos e nas sociedades racistas. 

Ao firmar uma identidade negra quero com os alunos criar uma referência positiva de 

um contingente sempre visto com desvalor. Como em todo início de semestre, dedico a 

primeira aula para conhecer a turma e ser conhecida por ela. Faço assim minha apresentação: 

“Carol, professora, pedagoga e pesquisadora por paixão. Mãe, estudante, dona de casa, 

mulher, jovem, negra...”. Em uma destas apresentações, de repente sou interrompida por um 

aluno que diz. Qual a razão dessa apresentação. Você acha que é melhor do que os outros 

que estão aqui por ser negra? 

… quer a identidade seja atribuída ao indivíduo, quer seja adquirida por 
ele, ela sempre é assimilada por um processo de interação com outros. 
São outros que o identificam de certa maneira. Só depois que uma 
identidade é confirmada pelos outros, é que pode tornar-se real para o 
indivíduo ao qual pertence. Em outras palavras, a identidade resulta do 
intercurso da identificação com a auto-identificação. Isto explica até as 
identidades deliberadamente constituídas pelo próprio indivíduo 
(BERGER; BERGER, 1984, p. 212). 
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Como professora negra no campus universitário senti muitas vezes a necessidade de 

afirmar positivamente esta identidade a me ver como a minoria e diante de uma série de 

negações ou desvalorizações históricas. Na favela, por exemplo, o corpo negro pode revelar-

se, pois é um território reconhecido socialmente como de seu pertencimento. Na universidade 

ele precisa se igualar ao outros, silenciar, para não revelar o seu não pertencimento produzido 

historicamente. Para a aluna, meu corpo não pode estar ligado ao um discurso que denuncie as 

arbitrariedades que sofre socialmente. 

Quando alguém se declara ao censo do Estado o faz negando, afirmando, 
afirmando e negando boa parte daquilo que a genética de maneira 
redutora e desqualificante tenta classificar. Até por que a ciência moderna 
ocidental tenta depurar o que é híbrido, fixar o que é móvel, naturalizar o 
que cultural. A identidade que se dá ao corpo é, portanto, cambiante, 
mutável, contextual, ética, estética política. (SOUSA NETO, 2006, p. 
62). 

Eu, mulher, negra e pedagoga ocupante de uma vaga docente no ensino superior trago 

comigo e em meu corpo a história das primeiras mulheres negras a coabitar esse continente. 

Instituições de ensino se propõem a uniformizar a diferença tratadas como coisas exóticas, 

deformidades, anomalias, monstruosidades, inadequações e propor modelos homogêneos. Por 

isso deseja que não se tenha identidade, que não se reclame território algum. (Sousa Neto, 

2006, p.65). 

Em NTU, artigo publicado pela Revista Espaço Acadêmico (n. 108, maio de 2010), 

professor Henrique Cunha Jr. faz críticas ao pensamento conservador brasileiro que, em parte, 

exclui os pesquisadores africanos e da diáspora nas bibliografias usuais que pensam o Brasil. 

Não existe pluralidade de opiniões, são de modo geral as bibliografias eurocêntricas. Nas 

ausências dos africanos e afrodescendentes das bibliografias se exclui também aqueles que 

fazem propostas revolucionárias sobre o pensamento brasileiro quanto à população negra. A 

universidade se coloca como conhecedora do universo negro, mas não o conhece e resiste 

para conhecer. Enquanto a população negra contemporânea não tiver acesso ao conhecimento  

da história de si próprio, continuaremos sofrendo de uma escravização mental que nos coloca 

a margem de nós mesmos.  E a educação institucional, assim como a ciência que a sustenta, 

precisam assumir os erros que ainda cometem no reforço ao poder que oprime e desqualifica 

as populações e democratizar os espaços para que nos apropriemos do conhecimento da forma 
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que precisamos. Como cantou Bob Marley em Redemption Song: “Emancipate yourselves 

from mental slavery. None but ourselves can free our minds 31.” 

A conhecida síndrome de vira lata dos brasileiros decorre da alienação histórica, da 

não aceitação sobre si mesmo e da busca por ser como o modelo norte-americano e europeu. 

Nesse processo de descoberta da minha negritude no contexto brasileiro, foram identificados 

muitos dispositivos e instituições em que o racismo se manifesta. Dentre eles a ciência e o 

ensino superior.  

Portanto, emerge a necessidade de encontrar respostas para as questões de pesquisa 

apresentadas na introdução desta tese: Como estão inseridas as populações negras na História 

das Ciências? Como estão inseridas as populações negras na produção histórica do 

conhecimento sistematicamente produzido pela humanidade e na hierarquia do saber-poder? 

Como os conceitos de Ciência e as relações institucionais de saber-poder constituem um 

Ensino Superior com bases racistas antinegro e antiafricana?  

Não podemos mais ver o passado e a realidade atual de modo simplificado e nem ver 

mais do mesmo modo. Mudar a perspectiva do olhar, questionar e ressignificar faz parte de 

uma postura de educação libertadora. .  

Frantz Fanon (2008) diz que Aquele que adora o preto é tão “doente” quanto àquele 

que o execra. Inversamente, o negro que quer embranquecer a raça é tão infeliz quanto 

aquele que prega o ódio ao branco. Na verdade trata-se de deixar o homem livre. Mas a 

liberdade não pode ser ingênua a ponto de não considerar os dispositivos que sustentam a base 

da sociedade racista e capitalista. Precisamos desconstruir energicamente o lamentável 

uniforme tecido durante séculos de incompreensão.  

 

 

 

 
                                                 

31 Tradução livre: “Libertemo-nos da escravidão mental. Ninguém além de nós mesmos pode libertar nossas mentes” 
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PARTE II – CONHECIMENTO, CIÊNCIA E PODER - REFLEXÕES 
SOBRE O OCIDENTE 
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Capítulo 2 A produção histórica do conhecimento sistematicamente produzido pela 
Ciência Ocidental 

*** 
Decifraram-me  
como quiseram 

julgaram-me espinho 
quando eu era rosa 

 
Meus sinos internos 
Anunciam meu luto 

pela minha vida que assassinaram 
(...) 

Quem nos define é o mundo? 
O mundo de guerras, fomes e homicídios 

apenas apedrejamos flores 
Por não reconhecermos mais a beleza. 

Juliana Costa 32 

 

A motivação inicial para trazer esta discussão nasce das experiências no Ensino 

Superior no decorrer da formação acadêmica e profissional, algumas citadas no capítulo 

anterior, que promoveram reflexões (dúvidas, questionamento) de algumas ambiguidades da 

Ciência, assim como da sua persistência no desconhecimento, no indeferimento e na 

desqualificação das populações negras (como também brasileira) em contrapartida à 

persistência da supervalorização das populações europeias e norte-americanas (ou sudestinas 

e sulistas em se tratando do Brasil). Fourez (1995) cita que percebeu as ambiguidades da 

ciência quando nos Estados Unidos viu que eram os serviços militares que financiavam suas 

pesquisas, eu percebi essas ambiguidades quando me vi negra em espaços onde não estou 

representada e questionei o fato como uma evidencia do racismo.  

No território legitimado do conhecimento sistematizado por uma ciência ocidental as 

evidencias sentidas do racismo institucional e científico geraram a curiosidade e a necessidade 

de compreender como os conceitos e as definições de Ciência serviram de base para a 

validação de “verdades” arbitrárias antinegro e antiafricana, assim como compreender como 

estão inseridas as populações negras na História das Ciências e quais as implicações que esse 

fenômeno tem sociedade. 

                                                 

32 Poema Decifração. Cadernos Negros, Vol. 37. 2014 
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A Ciência, enquanto categoria analítica antes dada com exclusividade à filosofia vem 

sendo objeto de estudo dos intelectuais e cientistas das áreas de Educação, Epistemologia, 

Metodologia e História. O interesse circula em torno da origem, da evolução, dos marcos, das 

crises, das revoluções, dos paradigmas teórico-metodológicos, e da contribuição que seus 

resultados trouxeram para a evolução e o desenvolvimento das sociedades. Contudo, há desde 

meados do século XX, um crescente interesse, apontado por Portocarrero (1994), de denúncia 

e crítica ao caráter de poder, de violência e de dominação da Ciência contra a Natureza e a 

Humanidade. Ainda segundo a autora supracitada, nos últimos vinte anos um número 

significativo de cientistas tem desenvolvido uma crescente análise pela ciência não só mais 

como teoria em si mesma, mas como prática social, econômica, política e cultural, 

ultrapassando sua condição de sistema teórico-cognitivo. 

Considera-se a ciência uma das maiores fontes de patologia e mortalidade 
do mundo contemporâneo, sobretudo depois da Grande Guerra. Enfatiza-
se sua constituição ética e social, seja para desmitificar sua pretensão à 
neutralidade, seja para apontar o perigo que representa e a 
responsabilidade política de que deve estar investida. A ciência é 
apresentada como uma importante forma de poder, sobretudo em sua 
relação com a alta tecnologia que hoje conhecemos. Reivindica-se, cada 
vez mais, a superação de todas as dicotomias sobre as quais se funda o 
cientificismo, tais como conhecimento e política, ciência e sociedade, 
teoria e prática, razão e poder, sujeito e objeto. (PORTOCARRERO, 
1994, p. 17) 

Para as populações negras, africanas e da diáspora a Ciência foi responsável por uma 

série de conhecimentos com efeitos éticos e políticos que os excluíram dos territórios de 

poder (social, político, econômico, religioso, jurídico), dos territórios do saber (educacional, 

escolar, acadêmico), assim como os alijaram de um pertencimento identitário favorável à 

unidade de seu povo e de sua nação (como os judeus, os europeus, os norte-americanos) e de 

uma consciência e um poder sobre si mesmo.   

Discutir a multifuncionalidade da ciência e suas implicações (sobretudo política) na 

vida coletiva e individual das pessoas negras e das sociedades em que estão inseridas (sendo 

elas a maioria ou não), reconhecer as patologias sociais como o racismo, o extermínio das 

populações negras no Brasil, Estados Unidos e países africanos, a alienação histórica e 

identitária, identificar as responsabilidades daqueles que estão inseridos nos campos de saber 

e poder é pautar a urgente necessidade de criar um novo pensamento e novas propostas 
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alternativas para quem acredita, como eu, que a Ciência pode ser um caminho, pois que está é 

sem dúvida base para a criação e efetivação de políticas públicas de reparação as 

desigualdades econômicas e de poder que se sobrepõem as populações mencionadas. 

Preocupa-me uma Ciência, nos moldes que temos atualmente, tímida no confronto 

contra a dominação e o poder (micro e/ou macro) de uma elite hegemônica ocidental que 

estabeleceu a negação dos conhecimentos e da racionalidade dos povos que ela nomeou como 

orientais, primitivos, não civilizados, colonizados, escravos, subdesenvolvidos e etc. Desde a 

Grécia antiga até os tempos atuais, uma parte considerável das produções científicas, seus 

modelos, seus currículos, suas instituições e seus representantes tem participação direta (de 

forma objetiva ou não) na construção das cidades, das sociedades, das mentalidades, das 

dinâmicas sociais e participação direta no reforço à crenças desfavoráveis no imaginário 

coletivo das (e nas) populações negras. Avalio que a reversão desse quadro perpassa pela 

reflexão dos equívocos, das ambiguidades, dos erros, das intenções da Ciência. É necessário 

aqui compreender o sistema que engendra a problemática que nos divide, nos classifica, nos 

oprime, nos enfraquece nas instâncias do ensino superior para dela extrair as soluções e 

estratégias para modificar o modo como somos, como pensamos, como nos relacionamos e 

como agimos.  

O conceito de Ciências não é único, tampouco, possível de enquadramentos 

determinantes. O que nos é possível, por ora, é apresentar algumas sínteses do acúmulo 

histórico de conceituações científicas validadas por grupos colegiados e tecer reflexões acerca 

da maneira pela qual ela é produzida. Com o cuidado de não imputar significados ou 

intenções que as vozes consagradas dos teóricos lidos e mencionados não tiveram, pretendo 

um exercício de reflexões autônomas acerca dos problemas quer percebo existir na relação 

entre ciência e populações negras. Quais têm sido os projetos de humanidade para onde a 

Ciência está direcionada? Por que as populações negras e africanas (dentre outras) não estão 

inseridas como protagonistas no processo de produção das Ciências?  

Dos pré-socráticos aos pós-modernos as designações ao termo Ciência são abrangentes 

e reúnem uma diversidade epistemológica. Contudo é a eurocêntrica que detém maior poder e 

privilégio no que tange as políticas científicas nos centros universitários e a política social nas 

sociedades ocidentais. Uma epistemologia que impõe um padrão de pensamento, um padrão 
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metodológico, um padrão disciplinar, um padrão conceitual que vem sofrendo 

questionamentos com o enegrecimento das instituições do ensino superior, com os programas 

de ação afirmativa e a criação de programas de estudos etnicorraciais dirigidos a estudar os 

problemas das populações negras discriminadas, e que vem constituindo uma mudança 

importante na produção de conhecimentos.  

Considerando que as definições têm por efeito dar-nos objetos científicos 

padronizados (Fourez, 1995, p.46) a ideia é reunir as designações acumuladas e 

sistematizadas, caracterizar pontos de vistas e tratar da singularidade por meio do qual a 

Ciência é reconhecida em um determinado tempo histórico, meio físico, social ou teórico.  

 

2.1 Dos conceitos e das definições de Ciência  

Ao buscar nos livros 33 especializados de pesquisa em educação e de metodologia de 

pesquisa, as definições e/ou os conceitos de Ciência não existem ou estão diluídos (em gotas 

homeopáticas) no oceano que tange o fazer pesquisa. Não há também, nessas obras, uma 

reflexão objetiva sobre Ciência, exceto em Minayo (2007) que veremos em breve. O termo 

Ciência será apreciado nos dicionários comuns e especializados, como também pelo viés dos 

teóricos Portocarrero (1994), Fourez (1995), Kuhn (2011), Minayo (2007), Laplatine (2007), 

Polak e Diniz (2011), Ziman (1981). Após a exposição desse quadro serão tecidas reflexões 

sobre os pontos que considero relevante para a discussão sobre como é a ciência na sociedade 

ocidental, nas sociedades racistas e sobre como estão inseridas as populações negras nas 

Ciências no mundo ocidental.  

O Dicionário de Ciências Sociais (1986) designa como Ciência o estudo sistemático e 

objetivo dos fenômenos empíricos e o acervo de conhecimentos daí resultantes. Apresentando 

as definições de sistemático, objetivo e empírico como alvo de discordâncias epistemológicas 

                                                 

33 Biblioteca pessoal: Bogdan e Biklen (1994), Flick (2009), Fazenda (2000), Szymanski (2004), Franco (2003) , Lakatos e 
Marconi (1987), Matos e Fontoura (2009), André (2007), Booth, Colomb e Williams (2005), Oliveira (2008), Beaud e Weber 
(2007). 
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temporais e locais. O dicionário também apresenta que as discordâncias acontecem entre 

aqueles que defendem a ciência enquanto conjunto de proposições inter-relacionadas de 

referências empíricas na constituição da teoria (sendo a ciência como resultante de um 

acervo de conhecimento organizado a partir da capacidade objetiva de um observador 

científico no mundo empírico), e os que defendem que a ciência se aplica fundamentalmente 

ao domínio (e ênfase) nos métodos. 

No dicionário de Filosofia (ABBAGNANO, 2007, p. 157) o verbete é definido pelo 

conhecimento que inclua, em qualquer forma ou medida, uma garantia da sua própria 

validade que será confirmada mediante a: 1) Demonstração; e/ou 2) Descrição; e/ou na 3) 

Corrigibilidade. Cada uma delas, juntas, ou isoladas, corresponde a um “paradigma” que se 

diferencia no fazer ciência e na concepção de humanidade, metodologias, teorias, 

epistemologias e etc. Sendo então própria ciência a garantia absoluta de validade, e o 

conhecimento o grau máximo da certeza. 

No Vocabulário Técnico e Critico da Filosofia, Lalande (1996) define a Ciência como 

sinônimo de saber, como conhecimento claro e verdadeiro, como destreza técnica e como 

conjunto de conhecimento e de investigações com um suficiente grau de unidade, de 

generalidade, que não resultam nem de convenções arbitrárias, nem de gostos ou interesses 

individuais que lhes são comuns, mas de relações objetivas que se descobrem gradualmente e 

que se confirmam através de métodos de verificação definidos. 

Talvez por não se tratar de um dicionário especializado, o Dicionário Aurélio, designa 

Ciência como uma reunião generalizada de definições: saber que se adquire pela leitura e 

meditação; instrução erudição, sabedoria; conjunto organizado de conhecimentos relativos a 

um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação, a experiência dos 

fatos e a um método próprio; soma de conhecimentos práticos que servem a um determinado 

fim: ciência da vida; a soma dos conhecimentos humanos considerados em conjuntos; E por 

último, processo pelo qual o homem se relaciona com a natureza visando a dominação dela 

em seu próprio benefício. O Aurélio apresenta também 14 subdivisões para as ciências pelo 

tipo de conhecimento que desenvolvem. São elas: Cristã, Econômica, Infusa, Aplicadas, 

Exatas, Experimentais, Físicas, Humanas, Morais, Naturais, Normativas, Ocultas, Sociais.  
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No Michaellis, é o ramo do conhecimento sistematizado como campo de estudo ou 

observação e classificação dos fatos atinentes a um determinado grupo de fenômenos e 

formulação das leis gerais que o regem; é também a soma dos conhecimentos práticos que 

servem a determinado fim dentre outras denominações. 

A enciclopédia online Wikipédia traz, além de diversos conceitos, da história, das 

classificações, das críticas, uma definição larga, outra estrita e outra filosófica de Ciência. A 

primeira, única que cito aqui, abrange três acepções da Ciência como: 1) Saber, conhecimento 

de certas coisas que servem à condução da vida ou à dos negócios; 2) Conjunto dos 

conhecimentos adquiridos pelo estudo ou pela prática; 3) Hierarquização, organização e 

síntese dos conhecimentos através de modelos e princípios gerais (teorias, leis, etc.). 

Para Polak e Diniz (2011) Ciência é uma palavra que determina um conjunto coerente 

de conhecimentos relativos a certas categorias de objetos, fatos ou fenômenos que obedecem 

a leis e que são verificados através do método experimental ou pela demonstração, com o 

objetivo de produzir ou reconstruir o conhecimento de forma racional, exata, sistemática e 

devidamente fundamentada. Para os autores, a ciência é composta por uma finalidade, uma 

função e um objeto, e ao fazer ciência, os cientistas interpretam a natureza e as suas próprias 

ações para superar e controlar eventos de seu interesse ou de interesse de um grupo social. 

A ciência tem como propósito investigar, conhecer a realidade de uma 
forma precisa e sistemática, organizando os dados coletados em grupos, 
categorias de forma lógica e coerente, estabelecendo relações e 
correlações entre os fenômenos estudados. A ciência consiste uma 
disciplina científica, dado que possui um objeto, um método, e um corpo 
conceitual. (POLAK e DINIZ, 2011, p. 27) 

Portocarrero (1994) apresenta uma série de interpretações da ciência ao longo do 

tempo e destaca quando ela é compreendida como conhecimento constituído por conceitos, 

juízos e raciocínios que obedecem a regras lógicas de um conjunto ordenado de proposições 

para alcançar objetivamente a verdade dos fatos, através da verificação experimental. 

Acrescenta a autora que à ciência foi atribuído o valor de verdade objetiva, de isenção de 

subjetividade e de interesses políticos. Entretanto, recentemente tem sido acrescentada a ela a 

noção de ciência contextual, contingencial, circunstancial, resultante da combinação de 

fatores sociais e econômicos, portanto, acrescento, passível de interesses exteriores a sua 

natureza.  



 

81 

 

Fourez (1995) define a Ciência como uma tecnologia intelectual destinada a fornecer 

interpretações do mundo que correspondam a nossos projetos. Enquanto tecnologia intelectual 

possui em sua estrutura bibliotecas, laboratórios, rede de revistas etc., como sistema 

intelectual é determinada por uma organização mental composta por paradigmas e suas 

consequentes rupturas epistemológicas.  

A tecnologia é também uma organização social. A ciência pode então ser 
considerada como uma tecnologia intelectual ligada a projetos humanos 
de dominação e de gestão do mundo material. Não é, contudo, algo 
apenas intelectual; engloba outros elementos socialmente organizados. 
(...) Como qualquer outra tecnologia, só se pode entendê-la como um 
conjunto organizado. (FOUREZ, 1995, p. 139) 

Para o argentino Lungarzo (1992), ciência é uma parte da cultura dos povos modernos, 

assim como a religião e a arte e a literatura. Podendo ser entendida como atividade científica 

ou como conhecimento científico, este, com forte relação com os métodos e as técnicas de 

descobertas e com fatos psicológicos e sociais.  

Ziman (1981) apresenta uma compreensão da natureza da ciência como atividade 

humana e como parte integral do moderno sistema de vida que de modo geral tem sido 

empregada com o significado de “arte do conhecimento”, esta significando a acumulação de 

conhecimento pela observação sistemática, pela experimentação deliberada e pela teoria 

racional. Para ele é conveniente, por vezes, visualizar a ciência como um ponto de equilíbrio 

ao longo das três dimensões da existência – a intelectual, a pessoal e a social, todas em tensão 

entre si.  

Em A estrutura das revoluções científicas Kuhn (2011) não apresenta um conceito 

próprio de ciência, mas sim de suas fases: Normal e Extraordinária. A primeira está baseada 

no pressuposto de que a comunidade científica sabe exatamente como é o mundo, pois este 

conhecimento advém de pesquisa firmemente baseada em uma ou mais realizações científicas 

passadas, relatadas pelos manuais científicos elementares e avançados e reconhecidas durante 

algum tempo por alguma comunidade especifica. Em grande parte das vezes, não é original e 

o trabalho do cientista está comprometido com o paradigma ditado pela comunidade e mostra-

se “reduzido interesse em produzir grandes novidades” (p. 57).  
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A Ciência Normal é uma atividade que consiste em solucionar quebra-cabeças com o 

objetivo de ampliação contínua do alcance e da precisão do conhecimento científico que não 

se propõe a descobrir novidades, mas descobre. E a descoberta começa com a consciência da 

existência de uma anomalia que denuncia a existência de problemas não resolvidos no 

paradigma. 

Já a fase Extraordinária (ou Revolucionária) coincide com o tempo no qual a pesquisa 

normal dá lugar a percepção de suas anomalias, a manifestação de uma crise, a tentativa de 

derrubada da teoria aceita, para que seja substituída por outra melhor, ocorrendo então adoção 

de um novo paradigma, que normalmente deságua em revolução até tornar-se paradigma 

novamente. Para Kuhn, a ciência é um acordo em torno de um paradigma que resolve alguns 

problemas e outros não.  

Ciência para Minayo (2007), no livro em que ela discute suas acepções conceituais 

antes de apresentar os métodos da pesquisa social, é uma forma de expressão (não exclusiva, 

não conclusiva e não definitiva) que resulta de uma busca e preocupação do homo sapiens 

com o conhecimento da realidade. Uma forma de expressão que não deve ser vista como 

superior a outras formas conhecimento, principalmente quando quase não há um estudo e uma 

sistematização sobre outros modelos de ciência (não ocidentais). Aponta a pesquisadora que 

atualmente tem-se uma configuração hegemônica de construção da realidade, com a pretensão 

de única promotora da verdade, permeada por conflitos e contradições apesar de sua importa 

normatividade.  

Como pudemos verificar a Ciência é conceitualmente e definidamente plural. É 

impossível abranger todas as acepções que existem referentes a ela, que como categoria de 

estudo, perpassa por tantas áreas distintas do conhecimento sistematizado e legitimado. 

Contudo, foi possível destacar do conjunto exposto nas páginas acima aspectos daquilo que a 

ciência tem de singular, específico e comum na forma como se configura atualmente nas 

instituições e na forma como opera na sociedade. Sem a tentativa de delimitação, 

pretensamente universal, mas no esforço em apresentar os elementos nucleares dos conceitos 

por meio do qual a ciência é reconhecida nos pontos de vista de um aporte teórico eleito. À 

parte esse considerável acervo de conceitos e definições, inicio então uma reflexão a partir da 

eleição de algumas ideias que servirão para pautar o debate. 
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2.2 Da sistematização do conhecimento ao problema da generalização das 

populações negras e africanas 

A primeira ideia que destaco é a que coloca a Ciência como sistema, sistematização, 

organização ou conjunto de conhecimentos do mundo físico e subjetivo estabelecido ao longo 

do tempo histórico constituindo-se de um acúmulo ordenado de referências, teorias, 

pressupostos, informação, modelos, paradigmas, definições, conceitos e métodos e que de um 

modo racional, lógico, místico, intuitivo (estas últimas pouco aceitas) nos fornece uma dada 

descrição, interpretação e explicação dos fatos, objetos, ou dos fenômenos de uma 

determinada realidade, sob uma determinada ótica. Podendo ser entendida então como um 

sistema (epistêmico, conceitual, tecnológico, etc.) interligado a outros sistemas (estado, igreja, 

família, instituições de ensino e formação profissional, etc.) cuja integração e comunicação 

entre ambos se dão pelo fluxo de informações, de saber, de conhecimento, com implicações 

políticas, éticas, jurídicas, educacionais, profissionais e relacionais na vida de indivíduos e de 

sociedades.  

A origem da Ciência para o pensamento ocidental tem como paradigma de que ela 

nasce da filosofia grega, como veremos no próximo capítulo, cresce e se desenvolve na 

Europa, e no ocidente vem produzindo uma série de generalizações (sistemas) que governam 

o mundo, nomeadas de o conhecimento “universal” e/ou de história da “humanidade”. 

Acontece que esse sistema foi criado com elementos predominantes de uma única matriz 

eurocêntrica em que foram excluídos, omitidos, negligenciados, outros tantos conhecimentos 

e histórias (com outra lógica sistemática).  

O fato dos gregos terem supostamente arquitetado o pensamento filosófico, por 

exemplo, não quer dizer que sejam criadores do pensamento e nem que qualquer outro 

pensamento deve ser comparado a este para ser legítimo. Uma alegação arbitraria que 

descuida de outras lógicas de pensamentos e de construção de conhecimentos anterior a 

existência da Grécia. Elaborar respostas às perguntas e necessidades da realidade e 

desenvolver uma tecnologia para a realização destas respostas sempre foi uma atividade dos 

povos em suas sociedades. Há mérito em muitos aspectos da ciência, não se pode negar, nem 

condenar todo legado, mas, no que tange, principalmente, a produção e a organização de 
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conhecimentos acerca dos povos não europeus (ou descendentes destes) a ciência foi 

tendenciosa.  

O processo civilizatório subordinou uma série de povos, como os indígenas e os 

africanos, a um tipo de ciência que não abrange toda a complexidade das distintas sociedades 

que se constituíram em cada lugar e região do mundo. Grandes deformidades históricas a 

respeito do legado cultural e científico das populações negras resultam das generalizações 

ideológicas com base inicial nas referências históricas clássicas: grega e romana. 

A negação do conhecimento como ciência dos povos africanos e a ênfase no caráter 

apenas tecnológico e mitológico de suas descobertas foi uma das principais façanhas do 

eurocentrismo para o desenvolvimento das políticas de Estado e de poder colonial, 

imperialista, global, cujo caráter de dominação (e extermínio) teve e tem pressupostos 

científicos que os respaldam e legitimam. A organização da produção de conhecimento 

continua marcada por estruturas e modelos que nos fazem compreender o mundo de forma 

engessada e estabelecer padrões de Família, Estado, Educação, Religião quem não 

incorporam a diversidade nem as desigualdades. Chegar ao continente africano ou americano 

e aplicar modelos ingleses ou portugueses de vida, de ciência, de religião destituiu toda uma 

população do conhecimento de si e de suas possibilidades de criação.  

Os europeus estabeleceram um discurso ideológico perverso e perigoso. Quem é o 

outro?  De onde ele vem? Para onde vai? Como vivem? O que precisam? São perguntas que 

nortearam parte interessante da produção de conhecimento no ocidente. E a resposta da 

ciência utilizada pelos dispositivos sociais de poder configurou as relações de desigualdades 

sociais, raciais, nos países “reféns” de uma ciência externa, de fora para dentro.  

Começamos sempre olhando o mundo já com um certo numero de ideias 
na cabeça: ideias preconcebidas, representações, modelos, sejam 
científicos, pré-científicos ou míticos. Essas representações possuem 
sempre uma coerência (...). Quando essas representações não nos 
convêm, por uma razão, nós a substituímos por outras que nos sirvam 
melhor. (...) Assim elas aparecem mais ou menos válidas  de acordo com 
os projetos humanos nos quais queremos situá-las. (FOUREZ, 1995, p. 
66) 

A ciência que sustenta os pilares das instituições sociais cria representações e 

parâmetros de comparações com base em dicotomias (ou binarismos) que criam rótulos, 
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classificações e normatizações, no contexto de um mundo complexo, múltiplo, heterogêneo e 

diverso. A sistematização de conhecimentos sobre raça, selvagens, bárbaros, civilizados, 

etnias, línguas, dialetos, pré-história, normalidade, diferença, mestiçagem, sociedades 

sedentárias, arcaicas e modernas, sociedades desenvolvidas, subdesenvolvidas, centrais e 

periféricas contribuiu para a criação de um pensamento sobre o outro, o colonizado, o 

africano, o brasileiro e em oposição ao colonizador, o europeu, o branco, o senhor. Estas 

classificações científicas de cunho binário (preto x branco; civilizados x não civilizados; 

racionais x não racionais) talvez sejam responsáveis pelas políticas excluíram sempre os 

mesmos tipos de grupos, aqueles que estão dentro destas relações em oposição ao que é bom, 

belo, positivo, superior.  

O etnocentrismo, por exemplo, foi um elemento dentro dessa organização sistemática 

do conhecimento que utilizado pelos iluministas no séc. XVIII cria parâmetros de análise do 

Outro a partir de um modelo referência (sistema de valores) europeu.  Um parâmetro 

ideológico a serviço do racismo. Outro exemplo foi a sistematização das línguas “oficiais” 

com origem no grego e latim, predominantes do vocabulário científico internacional, que ao 

serem impostas às civilizações “conquistadas” ou “colonizadas” exterminou as línguas nativas 

americanas e africanas subjugando-as a dialetos. Os dicionários, enciclopédias, livros 

utilizados para criar inteligibilidade entre línguas e a comunicação entre os povos, serviu 

principalmente como instrumento de dominação.  

Quando indivíduos são obrigados a manifestar um pensamento, um conhecimento, 

uma emoção, uma crítica na língua daqueles que os dominaram ou os violentaram e não na 

sua língua materna cria limitações na forma de descobrir, de encontrar respostas, de pensar a 

partir de outras lógicas. Uma ciência legitimada apenas em grego, latim, inglês, francês, 

alemão (traduzidas) aliena as populações negras e africanas de uma série consciências a cerca 

de si mesmo, a cerca do outro como das condições políticas e econômicas. Fica difícil se 

conceber como cientistas quando os sistemas criam lógicas de exclusões continuas. Uma das 

grandes dificuldades dos estudantes africanos no Brasil ou em Portugal nas universidades é 

com a língua. 

Você leitor consegue imaginar um peixe obter êxito em uma cultura diferente da sua 

como o Saara? Eu também não! Às populações negras impuseram uma verdade, uma cultura, 
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uma ciência que nos aliena, nos desintegra, nos desarticula e inviabiliza processos 

emancipatórios. Uma concepção de mundo não pode mais se impor sobre qualquer outra. 

O racismo e a escravização não é uma invenção da colonização como nos lembra Silva 

(1985), mas resultado de uma sistematização conceitual que se constituíram para afirmar a 

inferioridade intelectual, cultural, física, social do africano e seus descendentes negros por 

razões econômicas.  

Se o livro de Philip Stokes (2012), os 100 pensadores essenciais da filosofia, inclui na 

sua quase totalidade  apenas norte-americanos e europeus, homens, brancos e diz que estes 

foram o nomes que deram  grande contribuição para o pensamento do mundo, mas exclui 

africanos, brasileiros, latinos, negros norte-americanos reforça um padrão de sistematização 

que reflete uma única matriz e que ao invés de favorecer a diversidade de uma ciência e de 

eliminar o racismo, o justifica. Se o título fosse: 100 pensadores essenciais da filosofia 

europeia, ou 100 pensadores essenciais da filosofia norte-americana, ou 100 pensadores 

homens essenciais da filosofia, situaria para aqueles que estão se formando profissionalmente 

ou intelectualmente que se trata de recorte temporal, territorial, de um pensamento específico 

que não corresponde a diversidade dos pensamentos nos mundo. A manutenção desse status 

quo eurocêntrico é um grande impedimento para a solução dos problemas que temos. 

A matriz coletiva da ciência, num certo momento, é determinada por um 
conjunto de instituições que incluem universidades, sociedades de 
cientistas e, mais recentemente, os corpos editoriais de jornais técnicos. 
Como outras instituições, elas se inclinam consciente ou 
inconscientemente pela preservação do status quo - em parte porque as 
inovações não ortodoxas se constituem numa ameaça para sua 
autoridade, mas também pelo medo mais profundo de que o edifício 
intelectual, tão laboriosamente erigido, possa cair sob o seu Impacto. A 
ortodoxia corporativa tem sido a maldição dos gênios, de Aristarco Até 
Galileu, Harvey, Darwin e Freud. Através dos séculos as suas falanges 
têm defendido tenazmente o hábito, em oposição originalidade. 
(KOESTLER Apud ALVES, 1996, p.190).  

Quando a sistematização dos conhecimentos, resultantes de uma atividade humana que 

registra aquilo que descobriu, está diretamente implicada aos domínios de uma específica 

epistemologia, métodos existentes ou do acervo conceitual existente o conhecimento é dado 

científico com o fator de validação e fidedignidade, do contrario ele é comumente citado 

como conhecimento técnico, mitológico, místico, comum, popular. E quando esta 
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sistematização promove generalização, universalização, padronização, torna-se um problema 

para a complexa humanidade, e especificamente para as populações “vítimas” das 

generalizações. 

As populações negras estiveram sempre sob a ótica de análise comparativa ao branco 

europeu que científicamente criou estereótipos para justificar a exploração, a segregação, a 

destruição de um povo, de um território, de uma cultura. Quando Heródoto compara os 

hábitos das populações negras a dos animais, e ele se torna uma referência na História, toda 

uma produção científica que vem depois dele e o utiliza como embasamento sem as 

necessárias críticas, virá como um reforço negativo. 

Os trogloditas etíopes são os corredores mais rápidos sobre os quais já 
ouvimos contar histórias. Esses trogloditas se alimentam de serpentes, de 
lagartos e de répteis do mesmo gênero; eles não falam uma linguagem 
parecida com qualquer outra, e emitem gritos agudos como os dos 
morcegos (HERÓDOTO, 1988, P. 250). 

A ciência ocidental como sistema é discriminatória, por muitas vezes racista, e por 

essa razão é necessária uma ruptura com a visão da ciência eurocêntrica como produtora de 

verdades. É necessária uma ciência de dentro para fora que nos possibilite a sistematização do 

conhecimento que admita todo o patrimônio de língua, da cultura, dos homens, das mulheres, 

dos brasileiros, dos africanos das humanidades existentes. Uma ciência que precisa se 

redefinir e se questionar para qual projeto de humanidade ela tem se desenvolvido?  

O eurocentrismo é um paradigma que, como todos os paradigmas, 
funciona de maneira espontânea, com frequência sob o aspecto vago das 
evidencias aparentes de sentido comum. Por isso se manifesta de 
maneiras diversas, tanto na expressão dos preconceitos trivializados pelos 
meios de comunicação como nas frases eruditas dos especialistas de 
diversos domínios da ciência social. (AMIN, 1999, p.08) 

Temos em nossa estrutura social uma visão limitada do conhecimento, e uma ciência 

limitada por generalizações que prejudicam as populações negras e africanas na ascensão aos 

territórios de poder e no desenvolvimento de um pensamento que nos unifique e nos 

emancipe. Precisamos conhecer a ciência africana, hindu, chinesa, como também precisamos 

criar um pensamento independente e promover nas universidades a autonomia intelectual para 

as soluções de problemas. 
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2.3 A ciência e suas verdades 

A segunda a categoria que destaco dos conceitos e definições apresentados é o de 

como as instituições sociais a ela outorga o conhecimento verdadeiro, válido, garantido, 

provado, irrefutável, infalível, autorizado por uma comunidade científica quase sempre 

inquestionável quando atende ao que se espera dela. Quando um profissional da saúde, ou do 

estado, ou da educação, ou qualquer outra, quer fazer uma afirmação creditável, o que ela diz? 

“Segundo Pesquisas científicas”, “isso” é verdadeiro, ou “isso” é falso. Como um filtro, 

utilizado para justificar procedimentos, tratamentos, construções, modelos de ser, em 

sociedade (família, trabalho, educação). 

Há efeitos de verdade que uma sociedade como a sociedade ocidental, e 
hoje se pode dizer a sociedade mundial, produz a cada instante. Produz-se 
verdade. Essas produções de verdade não podem ser dissociadas do poder 
e dos mecanismos de poder, ao mesmo tempo porque esses mecanismos 
de poder tornam possíveis, induzem essas produções de verdade, e 
porque essas produções de verdade têm, elas próprias, efeitos de poder 
que nos unem, nos atam. São essas relações verdade/poder, saber/poder 
que me preocupam. (FOUCAULT, 2012, p. 224) 

A ciência é uma forma de poder que atua por meio do convencimento, através de 

normas de funcionamento, para a consolidação e sobrevivência dos sistemas, assim como para 

regular patologias e conflitos existentes. Outra forma de atuação do poder das ciências é 

quando age diretamente para o controle e o funcionamento dos indivíduos, do estado, da 

economia, da governabilidade. Investimentos financeiros (públicos e privados) subsidiam 

investigação científicas com objetivos alicerçados em controle sistemáticos.  

À ciência se atribuiu (e ainda se atribui) a isenção de subjetividade e de interesses do 

cientista (aquele que faz ciência) como se uma objetividade pudesse ser extraída da razão 

positiva. No que não acredito, pois, a ciência é construção de um objeto investigado, 

estudado, analisado por um sujeito (histórico, social e psíquico) e manifestado através de uma 

comunicação intencional. É preciso considerar que as teses defendidas pela Ciência são 

frequentemente mais interpretativas que descritivas e que elas atendem a uma série de 

exigências dos dispositivos sociais, que para as populações negras, africanas, assalariadas, não 

contribuíram para emancipação. 
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Discutir a relação entre o sujeito que faz ciência, o objeto de conhecimento 

investigado, o paradigma de pertencimento e a revelação dos resultados obtidos à 

comunidade, promove a compreensão da pluralidade científica e o entendimento de que diante 

da complexidade do mundo, nenhuma verdade pode ser tão precisa e definitiva. Talvez essa 

postura elimine uma grande parte do caráter dogmático que nega o pressuposto de falibilismo 

(autocorretiva) nas ciências e dará aos cientistas a liberdade de poderem estar errados sobre 

suas evidencias ou suas compreensões. Os resultados são provisórios até serem retificadas por 

um novo pensamento, ou novo problema, ou nova teoria e etc. Questionar o caráter da 

verdade e a finalidade destes conhecimentos instituídos na ciência e nos cursos de formação 

profissional e intelectual no ensino superior promoverá uma ciência mais comprometida com 

a solução dos problemas sociais e menos comprometida com a demarcação do poder de uns 

sobre os outros. 

Garantir a validade da ciência por meio de suas tecnologias é uma ilusão. A ciência 

não está isenta de juízos de valor como na igreja, e suas regras, normas e leis, está em franco 

declínio, devendo ser substituída por novos paradigmas. Se olharmos para o Brasil das 

populações negras, observamos que a ciência não só não atende aos problemas como dificulta 

a solução dos mesmos por não contemplar as singularidades que os diferenciam. E ficamos 

alienados diante da ciência do outro. 

Existe alguma coisa que pertence à realidade e alguma coisa que se constitui como um 

discurso sobre esta realidade. A ideia de verdade aparece como a correspondência existente 

entre este discurso e a realidade. Por exemplo, as pessoas que nascem no continente africano 

tem a cor da pele diferente das pessoas que nascem no continente europeu. Esta é uma 

realidade. Os conhecimentos sistematizados a partir dos gregos sobre essa realidade tecem 

uma rede de discursos sobre esta realidade com ideia de verdade. Quando novos cientistas ao 

trabalharem na produção do novo conhecimento e se reportarem às tecnologias e ao acervo 

constituído são levados a se utilizarem dos critérios da validação como leis, modelos, teorias, 

métodos, lógica, matemática, predições, hipóteses, normatização, para validar o novo 

pensamento dando o máximo de adequação e coerência possível. O físico teórico americano 

Newton (1999) considera que na ciência o critério mais importante, para averiguar a verdade 

de uma afirmação, tem sido a sua coerência com uma rede de afirmações que também sejam 

consideradas verdadeiras.  
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 “Pode a ciência dizer algo a respeito do que ‘deveria’ ser?”. Em outros 
termos, pode a ciência servir de fundamento a ética? Pode ela determinar 
o que é o bem ou o mal? (...) Antes de poder abordar essas questões, 
precisamos fazer um pouco de “filosofia da ciência”, isto é, 
interrogarmo-nos sobre o alcance do saber científico. Em outras palavras, 
é preciso ter em mente questões como: “O que é verdade científica?”, ou 
“O que quer dizer fazer ciência?”, ou ainda “Em que sentido se pode 
dizer que a ciência é objetiva?” (FOUREZ, 1995, p. 34,35) 

Polak e Diniz dividem o conhecimento em quatro tipos: 1) Popular, Senso comum; 2) 

Mitológico; 3) Filosófico e 4) Científico. Há nestes últimos uma herança epistemológica do 

eurocentrismo que nos impõe a compreensão do mundo a partir de um viés e não de vários, 

próprios dos mundos em que vivemos e das episteme que lhes são próprias. Aos outros tipos 

de conhecimento foram dados o caráter pejorativo de popular, mitológico ou comum. 

Descobertas científicas advieram do ócio criativo, ou do cotidiano, ou da experiência 

vivida tanto quanto de estudos sistemáticos e metodológicos nos termos como conhecemos o 

fazer ciência. Superestimar o valor de verdade apenas ao conhecimento científico normativo 

acadêmico é manter o status de poder institucional a quem atende aos interesses econômicos, 

políticos, mercadológicos, bélicos e não da humanidade.  

O oposto de ciência, para Abbagnamo, é dado por opinião, caracterizada pela falta de 

garantia de sua validade.  Nos cursos acadêmicos, as reflexões dos estudantes muitas vezes 

repletas de inquietações da existência do cotidiano, se não estão ancoradas no acervo ou 

paradigma é dado como irrelevante levando-os a buscarem a verdade sistematizada para 

aplicar em suas pesquisas. O caráter pejorativo dado a opinião acaba por inibir o potencial 

criativo autônomo e libertados para a solução dos problemas observados no imediatismo da 

vida cotidiana. Acredito que este critério normativo ancorado em uma ciência alheia a nossa 

realidade tem prejudicado as populações negras e africanas tanto nas escolas quanto nas 

universidades.  

Claro que a opinião e conhecimento científico não têm exatamente a mesma natureza. 

Contudo são expressões do conhecimento que advém das necessidades básicas humanas de 

compreender o mundo: para viver melhor, para ter poder, pra transformar. 

Quem faz ciência, em alguma medida, não deixa de fazer história. Cientistas 

classificam os acontecimentos na ordem do tempo, registram falas, atos, discursos, práticas e 
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etc. E história tem uma carga interpretativa ancorada no acervo histórico. Uma preocupação 

que me assola é a de que estamos passivos diante das bibliografias oferecidas nos territórios 

de saber. Nós, professores e pesquisadores, precisamos fazer novas perguntas que desafiem 

não só  os alunos, mas nós mesmos. Sair da zona de conforto das respostas prontas e eliminar 

as resistências diante respostas que desconstruam as velhas verdades. 

É preciso situar as verdades francesas, portuguesas, norte-americanas de nossas 

bibliografias e distinguir das nossas – pois estes discursos levam a práticas homogeneizadoras 

e higienistas, excludentes e discriminatórias.  Não discutir as diferentes verdades enquanto 

categoria epistemológica é favorecer a manutenção de uma sociedade racista, individualista, 

opressora, excludente, classista, ligados a uma produção de conhecimento que a legitima. 

Se observarmos, como mostra Grosfoguel (2007), o conjunto de pensadores que se 

valem das disciplinas acadêmicas, vemos que todas as disciplinas, sem exceção, privilegiam 

os pensadores e teorias ocidentais, sobretudo aquelas dos homens europeus e/ou euros-norte-

americanos. O racismo epistêmico reconhece a produção dos sujeitos ocidentais brancos 

enquanto as populações negras produzem folclore, mitologia ou tecnologia.  

O racismo epistêmico é um dos racismos mais invisibilizados no 
"sistema-mundo capitalista/patriarcal/ moderno/ colonial". O racismo em 
nível social, político e econômico é muito mais reconhecido e visível que 
o racismo epistemológico. Este último opera privilegiando as políticas 
identitárias (identity politics) dos brancos ocidentais, ou seja, a tradição 
de pensamento e pensadores dos homens ocidentais (que quase nunca 
inclui as mulheres) é considerada como a única legítima para a produção 
de conhecimentos e como a única com capacidade de acesso à 
"universidade" e à "verdade".  

A Igreja profere o discurso Cristão (Somos todos iguais perante Deus), o Estado o 

discurso moderno da Igualdade (Somos todos iguais perante a Lei) e a Escola o discurso 

Democrático (Educação de qualidade para Todos).  Estes discursos são incorporados as 

práticas de coerção que usam Deus, o Trabalho, a Ciência como argumentos para justificar a 

existência das supracitadas instituições existentes, falseando o sentido de sua finalidade, 

maquiando as razões de sua função. Sabemos que não somos todos iguais perante a deus nem 

perante a justiça; sabemos que o regime democrático é em muitos países uma falácia; 

sabemos que a escola não é para todos e que é diferente para cada grupo. O que me preocupa, 

é se sabemos, nós populações negras, que as diferenças estabelecidas entre as pessoas, sejam, 
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racial, religiosa. de classe, de gênero (ora negadas, ora enfatizadas) são utilizadas como poder 

para nos destituir do poder. 

É preciso discutir equidade e democracia, compreender a pluralidade humana e de 

conhecimentos e pautar a existência das distintas verdades. É preciso assumir socialmente a 

histórica função da escola e redefinir suas funções de acordo com a necessidade desse tempo. 

Como bem citou uma colega uma vez em sala de aula, temos hoje uma escola do século XIX, 

com professores do séc. XX e crianças do séc. XXI, e se não revolucionarmos nossas 

concepções epistêmicas, teóricas e metodológicas, fracassaremos. 

Não se pode olhar para a humanidade e achar que devemos todos ter a mesma ciência, 

a mesma religião, o mesmo tipo de família, a mesma sexualidade, a mesma cor. Pensar a 

diversidade é pensar numa ética humanista e humanitária que valorize as unidades para 

fortalecer o universo maior em que elas estão inseridas dando-lhes direitos e oportunidades 

iguais. Em suas instituições de atuação a ciência precisa começar a reconhecer as identidades 

primárias (religiosas, étnicas, territoriais, nacionais) e discuti-las. Situar historicamente as 

diferenças culturais, éticas, regionais, ambientais, sociais, assim como deve assumir diferentes 

tarefas de acordo com o que a comunidade em que está inserida espera dela. 

Não podemos continuar oferecendo para a classe média uma escola que apenas 

prepara seus filhos a manter o conforto e o padrão de vida que permita o consumir às custas 

de empregos públicos. Não podemos continuar a oferecer uma escola para a burguesia que 

apenas prepara seus filhos para como produzir riqueza e explorar o trabalho. Assim como, não 

podemos mais oferecer para o povo, assalariados, os pobres, os pretos, uma escola que os 

ensina apenas a sobreviver a custa de uma opressão silenciada. A escola não é mais garantia 

de sucesso, de educação, de saber que oportuniza igualdade de oportunidades. Os discursos 

são falácias questionadas desde a educação infantil por crianças, adolescentes, docentes e 

discentes.  

Há espaço para questionamento das verdades científicas? Aprendemos que perguntar 

ofende. Mas como construir espaços de saber sem levantar a dúvida? Levam-se anos, décadas 

séculos, para que as verdades sejam desconstruídas. Precisamos ampliar a desconstrução de 

muitos paradigmas. E não precisamos queimar livros, destruir instituições, para questionar as 

verdades estabelecidas. É importante se discutir conceitualmente o termo ciências em todos os 
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cursos de formação acadêmica, assim como a história das ciências e do conhecimento 

produzido. Compreender que uma bibliografia curricular tem caráter ideológico.  

Os conceitos de ciência que se tem trabalhado no ocidente são limitados, 

autorrepresentativos, pouco dirigido para a equidade de tratamento e para as soluções dos 

problemas dos povos e nações. Neste sentido, a população negra é um lugar fora da ciência 

ocidental. E deste modelo se produz o desconforto de negras como eu. 

Para as populações negras as verdades científicas não nos ajuda muito. Alternativas ao 

pensamento eurocêntrico-científico veem surgindo e precisa ganhar cada vez mais força. Na 

América do Sul e no continente africano precisamos constituir um corpo coerente de teorias 

próprias, de formas alternativas do conhecer, questionando-se o caráter colonial/eurocêntrico 

dos saberes sociais sobre o continente, o regime de separações que lhes servem de 

fundamento, e a ideia mesma da modernidade como modelo civilizatório universal. 

O que pode ser feito, tomando por base as instituições de educação e a ciência para 

melhorar a situação para as populações negras? Primeiramente desconstruir as “verdades” a 

respeito dos povos africanos e da diáspora, sobretudo no ambiente acadêmico (racismo 

epistêmico). Fazer isso com a inclusão dos cientistas que desafiaram os modelos acadêmicos 

eurocêntricos como Cheick Anta Diop, Theophile Obenga, Molefi K. Asante, Kabengele 

Munanga, dentre tantos outros. Promover nas ciências e nos cursos de formação intelectual e 

profissional a compreensão do papel opressor, castrador das classes assalariadas, dos povos 

africanos e as populações negras na diáspora. 

 

2.4 A natureza das Ciências 

Pensar a natureza de um objeto é refletir sobre as propriedades (da essência ou da 

existência) do próprio objeto situando-o culturalmente na realidade onde está inserido. 

Considerando que Ciência não é algo físico nem concreto, que não existe por si só e que suas 

propriedades são dadas na dependência das relações humanas e no campo da abstração e das 

ideias, sua natureza inclui ações, estados e qualidades. Desta forma, compreendo-a como 
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atividade humana, como conhecimento e como aplicação (finalidade). Tendo esta última um 

caráter de maior implicação na vida das pessoas na sociedade. 

Como atividade humana a ciência é o trabalho que se realiza para descobrir, do 

latim discooperio, pôr a descoberto, destapar, em uma ação de sujeitos (cognoscentes, 

sensíveis, políticos, históricos) no processo de apreender os objetos (cognoscíveis) de uma 

realidade, um tempo, um espaço, da razão, do mundo externo e interno dos indivíduos.  

Inserindo a ciência no contexto das instituições sociais e educacionais ela não está 

alijada de uma finalidade e precisa estar comprometida eticamente com a sociedade ao 

apresentar seus resultados e não com grupos de interesse específicos. 

Em outra perspectiva, que não da natureza, considero que a ciência representa um 

corpo social cujos órgãos, sistemas, sentidos, energia, funcionam de forma integrada e 

também independente, um corpo cujas partes definem o todo e cujo todo tem advogado em 

nome de uma classe, uma nação, um continente, um território, uma cultura, uma história.  Um 

corpo aprisionado que precisa romper com uma série de limitações, se ampliarem e se recriar: 

em cores, línguas, formas. E assim encontrar um modo novo de ver o mundo, de reinterpretá-

lo, de recria-lo e de agir sobre ele a partir de epistemologias brasileira, africana, latina, 

diversa.  

 

2.5 O poder arbitrário das ciências 

A Ciência é arbitraria e esta arbitrariedade pode ser compreendida nos modos como 

tem operado nas diversas sociedades ocidentais. Abaixo reuni apenas quatro episódios em que 

podemos ilustrar situações de como opera o poder na hegemonia de currículos, bibliografias, 

métodos que são definidas pelo tempo histórico (a partir dos gregos) e pelo acervo 

(eurocêntrico), mas, sobretudo pelo poder de alguma autoridade (acadêmica, intelectual, 

institucional) como a voz que consagra o que é e o que não é a ciência. Meramente uma 

questão de autoridade. Atualmente, ainda são os detentores do poder de uma sociedade que 

normalmente inventam os exemplares e definem um autor ou uma teoria que seja válida para 

a formação intelectual do país. Por sorte, há sempre notáveis exceções como Clovis Moura ou 
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Lima Barreto, escritor, negro, netos de pessoas escravizadas, que se recusou a jogar o jogo do 

poder. No que acredito? E que as exceções merecessem ser a regra. 

 

2.5.1 Episódio um – Sua tese não é uma ciência 

Em 1950 Frantz Fanon, médico, especialista em psiquiatria, filósofo e intelectual da 

Martinica, escreve o texto que seria a sua tese de doutorado em psiquiatria, mas a tese foi 

recusada pela comissão julgadora que exigiu que ele escrevesse outra tese cuja temática 

deveria ser de problemas mentais e síndromes psiquiátricas e não sobre a relação entre o 

colonizador (branco) e o colonizado (negro), a psicologia do colonizado, e a desmistificação 

do complexo de inferioridade. A tese em questão se transformou no livro Peles Negras, 

Máscaras Brancas, depois que Jean Paul Sartre a validou. Neste livro Fanon discute os 

impactos do racismo e do colonialismo na psique (de colonizadores e colonizados) e mostra o 

quanto as alienações coloniais são incorporadas pelos colonizados. Quando li este livro senti 

minha mente quebrar uma série de correntes a que a as instituições sociais por onde passei 

criaram e me ajudaram a criar. Um livro que me ajudou a perceber força do racismo e da 

opressão etnicorracial.  

 

2.5.2 Episódio dois – O que você diz sobre a obra tem mais valor que a obra em si 

Charles Kiefer, premiado escritor brasileiro, publica em 2012, em um jornal e em seu 

blog 34, uma provocação às normas acadêmicas brasileiras, assim como a mentalidade 

científica: Por que, no currículo Lattes, um romance que demanda cinco anos de trabalho, tem 

menos valor do que um ensaio de poucas páginas sobre ele? Se um aluno faz um ensaio de 

algumas páginas sobre o meu romance e publica suas considerações numa Revista de Qualis 

A, ele recebe uma pontuação maior que a minha em termos de produção acadêmica. . 

(KIEFER, 2012, s/n). O escritor reivindica mudanças de valor para produção artística, para 

fins de pontuação no Lattes, e reintera que esta mudança estaria alicerçada em uma nova 

posição política.  As produções de conhecimento no Brasil estão alicerçadas a um sistema de 
                                                 

34 http://charleskiefer.blogspot.com.br/2012_04_01_archive.html 
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controle que nos limita afazer mais do mesmo. Crivando a originalidade e a criatividade no 

modo de construir e descobrir o novo. 

 

2.5.3 Episódio três – A falta de conhecimento faz a gente não gostar das coisas! 

No filme O Lixo Extraordinário a história sobre o trabalho do artista plástico Vik 

Muniz com os catadores de material reciclado do Jardim Gramacho – Rio de Janeiro 

sensibilizou-me por algumas questões sociais, humanas e científicas. Em um lixão ele se 

aproxima dos trabalhadores explica o seu objetivo ali e estabelece troca de interesses, que a 

meu ver, estão mais conscientes para ele do que para os trabalhadores do aterro. Quando já 

estamos envolvidos e sensibilizados com a narrativa das personagens reais, com vidas que 

destoam dos modelos de prosperidade, de conforto, de beleza, de saúde e qualidade que 

conhecemos, começo a me sentir incomodada com a exploração da vida de cada um pelo 

artista em função de projeto cujas obras são milionárias. Escolhi um momento de diálogo 

entre Muniz, o artista, e Tião Silva (o coletor) em que ele tenta trazer à consciência de Tião 

para o valor da arte, mas que podemos estender para a relação entre o conhecimento e a 

consciência, o conhecimento e experiência empírica. A ciência cria parâmetros de valor e esse 

parâmetro é definido pelo conhecimento instituído pela ciência. No Lixão, os trabalhadores 

tem um conhecimento empírico sobre a situação. Vejamos a conversa entre os dois:  

Vik Muniz - O que tu pensavas sobre arte moderna até você ir à casa do 
leilão e conhecer? 
Tião Silva - Eu achava meio escroto. Tem umas coisas que eu acho que 
não é arte não 
Vik Muniz - Por que tu achas que não é arte? Porque tu não entende? 
Tião Silva - Porque eu não entendo e porque eu acho que não tem 
significado nenhum. 
Vik Muniz - Mas você acha que tem que entender pra ser arte? 
Tião Silva - Eu acho que tem que passar alguma coisa para as pessoas. 
Por exemplo, depois que você me contou a história do Jean-Michel 
Basquiat. Eu passei a gostar mais das coisas que ele fazia, eu passei a 
entender aquelas coisas mais cavernosa, meio acriançada, meio monstro 
também. Eu comecei a entender e ai eu gostei. 
Vik Muniz - Mas ai se você está admitindo que você entendeu um pouco 
mais, viu um pouco mais, gostou mais, então de repente é falta de 
conhecimento que faz a gente não gostar das coisas. 
Tião Silva - Isso ai sem dúvidas. Você pode não gostar de uma coisa que 
você nunca experimentou. Por exemplo, você cansava de me contar o que 
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vocês iam fazer e eu não conseguia entender. Eu só entendi quando você 
me mostrou. Agora eu entendi o que esses caras ai malucos. 
Vik Muniz - Maluco é quem compra, né? (risos) 
Tião Silva - Não. Mas é por que é bonito, pô. Ai eu comprava também. 
Eu vou comprar meu quadro de volta. (risos) - (quadro de Tião Silva foi 
vendido por £28.000) 

 

2.5.4 Episódio quatro – Nobel pode ser racista e machista 

Um ganhador do premio Nobel fez antes e depois de prêmio, uma série de declarações 

racistas e sexistas. Em 2007, James Watson, sai em manchetes em muitos jornais do mundo 

ocidental com a seguinte declaração: “Africano é menos inteligente”. E descreve pesquisas 

onde pode constatar sua afirmação. Na época, eu com 26 anos, cursando Pedagogia em uma 

universidade estadual pensei indignada: Como esse cara pode dizer o que quer e se justificar 

através da ciência? Hoje eu penso que uma premiação como essa, de empoderamento a uma 

classe científica, não poderia premiar alguém com esse discurso e caso suas declarações 

viessem à tona depois do prêmio, o premio deveria ser cancelado. Não se trata apenas de uma 

opinião sobre negros e mulheres. Trata-se de uma justificativa de poder sobre negros e 

mulheres em um mundo onde há muitas violações de direito e liberdade a eles. 

 

2.6 Paradigmas/Epistemologias  

O século XXI tem sido palco de uma série de recorrentes debates sobre a base 

epistemológica científica nas universidades do Sul: Américas e África, no sentido de pautar a 

necessidade de questionamentos da norma estabelecida versus a necessidade de compreensão 

das diferentes lógicas e das diferentes formas de pensamento no mundo. Diante dessa 

realidade reformular as perspectivas e concepções sobre o conhecimento científico deve está 

relacionado com uma reflexão ética e política do saber e da função desta para uma sociedade. 

Há nestes debates tensões e disputas de poder no campo entre os que consideram 

desnecessário a crítica ao modelo eurocêntrico posto sua hegemonia e os que consideram 

urgente a desconstrução do modelo que aprisionou a forma com que buscamos respostas à 

soluções de nossos problemas.  
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Conforme Santos e Meneses (2009) ao longo da modernidade a produção do 

conhecimento científico foi configurada por um único modelo epistemológico (paradigma, 

matriz, pressuposto) que descontextualizou o conhecimento e impôs o engessamento a outras 

formas de saber destoantes a esse paradigma. Assistiu-se a uma espécie de epistemicídio, ou 

seja, à destruição de algumas formas de saber locais, à inferiorização de outros, além da 

criação de uma aversão ao pluralismo epistemológico que reconheça a existência de 

múltiplas visões que contribuam para o alargamento dos horizontes de mundo, de 

experiências e práticas sociais e políticas alternativas. Para os autores supracitados as 

alternativas à epistemologia dominante partem, em geral, do princípio que o mundo é 

epistemologicamente diverso e que essa diversidade, longe de ser algo negativo, representa 

um enorme enriquecimento das capacidades humanas para conferir inteligibilidade e 

intencionalidade às experiências sociais. as formas de produção de conhecimentos variam de 

acordo com os contextos socioculturais em que as reivindicações de conhecimento são 

formuladas e articuladas, 

O grande problema de um modelo epistemológico dentro das ciências é que ao 

produzir conhecimento este não está alijado das relações sociais por ele definidos e as 

relações sóciais estão estabelecidas por relações de poder (cristão colonial capitalista) 

historicamente estabelecidos nas mãos do norte: da Europa, da America. Não ter uma 

autorreferência genuína não traz apenas uma perda gnoseológica, mas sobretudo, uma perda 

ontológica. 

Os caminhos através dos quais um africano chega ao conhecimento pode ser diferente 

das formas que um chinês ou europeu, por exemplo, chegariam a sua afirmação de 

conhecimento. E se buscarmos esses caminhos para compreender o processo pelo qual se cria 

o conhecimento, ao invés de aplicar um conhecimento  

(...) qualquer conhecimento válido é sempre contextual, tanto em termos 
de diferença cultural como em termos de diferença política. Para além de 
certos patamares de diferença cultural e política, as experiências culturais 
são constituídas por vários conhecimentos, cada um com seus critérios de 
validade, ou seja, são constituídas por conhecimentos rivais. 
(KAPHAGAWANI E MALHERBE, 2002, p. 9) 

Há na ciência normal pequenas revoluções e por isso é preciso ser justa e dizer que 

dentro da própria ciência também existem outras tantas ciências que se redefine no processo. 
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Não é algo abstrato, não é algo que existe por si só. Contudo, como mostram os autores ainda 

as formas de produção de conhecimentos variam de acordo com os contextos socioculturais 

em que as reivindicações de conhecimento são formuladas e articuladas, 

Kaphagawani e Malherbe (2002) dizem que há na filosofia duas linhas de investigação 

acerca da epistemologia: a linha universalista que nega que haja quaisquer princípios 

cognitivos distintos que pertencem apenas a esta sociedade ou aquela, e que diz que os 

critérios pelos quais decidimos a verdade ou falsidade de uma afirmação são os mesmos em 

todos os contextos culturais portanto o caráter epistemológico de todas as culturas é 

basicamente o mesmo. A segunda seria a linha relativista, em que o conhecimento de cada 

grupo étnico diferente é totalmente único e, por isso, sua análise do conhecimento ou da 

epistemologia, será único também.  

Para Kaphagawani e Malherbe (2002) podem ser agrupados e compreendidas sob o 

título de racionalidade as categorias conhecimento, justificação, verdade, crença, teoria, 

ideias e intenções, explicação, compreensão, experiência e ação humana Esta que se 

manifestar pela sistematização dos fenômenos/fatos observados/vividos e apresenta conceitos 

e teorias como uma construção elaborada pela razão. Acredita-se nos meios acadêmicos e 

científicos que a racionalidade é o meio e a estrutura pelo qual formamos uma imagem 

razoavelmente precisa do mundo físico e das ideias;  

Os autores acreditam que o aspecto valorativo do conceito de racionalidade é muito 

importante. Isso significa que o racional é um tipo de ideal que representa o ponto mais alto 

de excelência em questões intelectuais e epistemológicas. Contudo, acredito que este aspecto 

estabeleceu uma tendência nas ciências ocidentais a julgar que certas teoria, ação, crença, 

religião, costume, ciência ou mesmo a cultura são mais ou menos racional que alguma outra. 

E para as populações negras e africanas, esse Foi um grande problema epistemológico. Tem-

se nas ciências a racionalidade como uma meta para alcançar, um ideal regulador que 

direciona o pensamento e fornece os padrões pelos quais medimos o valor do conhecimento.A 

racionalidade está então  intimamente ligada ao conhecimento, meio pelo qual a sociedade 

direciona o comportamento para alcançar objetivos de maneira mais eficiente e bem sucedida. 

critério para distinguir o racional do irracional  
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Partindo dessas considerações apresentadas pelos autores Kaphagawani e Malherbe 

(2002) fica mais fácil compreender como a epistemologia eurocêntrica criou paradigmas cuja 

racionalidade positiva não se aplica a todas as sociedades em todos os lugares e em todas as 

épocas. Paradigmas que aprisionam o pensamento, limitam a capacidade criativa, aliena, alija.  

Como pode o outro, não africano decidir o que é racional no contexto da cultura 

africana? Como podemos aplicar  os princípios da racionalidade europeia em um contexto 

africano? Como avaliamos as crenças, teorias, e explicações das culturas africanas 

tradicionais e contemporâneas? O que devemos fazer com as práticas, princípios guias e 

instituições sociais que compõem os fios epistêmicos no tecido de uma sociedade 

caracteristicamente africana? 

A partir dessas reflexões fica mais fácil compreender que a epistemologia eurocêntrica 

é uma epistemologia racista antinegra, antiafricana porque seus paradigmas construíram uma 

racionalidade sobre o que é a África e sobre quem são os africanos sobre o que são as 

populações negras em um conjunto de disciplinas filosofia, sociologia, antropologia etc. 

O racismo epistêmico se sustenta na ideia de que a ciência ocidental está acima de 

tudo, ela é universal, ela é a ciência que está acima de outros conhecimentos, ela é verdadeira, 

há um empoderamento histórico dado a  ciência moderna ocidental, por isso que eu acho que 

é importante você trazer essas outras formas de ciência, pra gente perceber .... parai 

descaracterizando essa ideia de que há uma ciência que está acima de todas as outras formas 

de conhecimento. 

Há na ciência normal pequenas revoluções e por isso é preciso ser justa e dizer que 

dentro da própria ciência também existem outras tantas ciências que se redefine no processo. 

Não é algo abstrato, não é algo que existe por si só. Contudo, como mostram os autores ainda  

a ciência moderna não foi, nos dois últimos séculos, nem um mal 
incondicional nem um bem incondicional. Ela própria é diversa 
internamente, o que lhe permite intervenções contraditórias na sociedade. 
E a verdade é que foi (e continua a ser) muitas vezes apropriada por 
grupos sociais subalternos e oprimidos para legitimar as suas causas e 
fortalecer as suas lutas. O importante numa avaliação histórica do papel 
da ciência é ter presente que os juízos epistemológicos sobre a ciência 
não podem ser feitos sem tomar em conta a institucionalidade que se 
constituiu com base nela. A epistemologia que conferiu à ciência a 
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exclusividade do conhecimento válido traduziu-se num vasto aparato 
institucional - universidades, centros de investigação, sistema de peritos, 
pareceres técnicos - e foi ele que tornou mais difícil ou mesmo 
impossível o diálogo entre a ciência e os outros saberes. Ora essa 
dimensão institucional, apesar de crucial, ficou fora do radar 
epistemológico. Com isso, o conhecimento científico pôde ocultar o 
contexto sócio-político da sua produção subjacente à universalidade 
descontextualizada da sua pretensão de validade. (KAPHAGAWANI E 
MALHERBE, 2002, p. 11) 

 

Algumas considerações 

Os projetos de humanidade para onde a Ciência está direcionada não incluí a solução 

de problemas das populações negras, africanas, latinas, imigrantes, pobres, assalariadas. E a 

ironia é que sobre essas populações tem sido construída muita ciência pela epistemologia 

racista e do poder ocidental. A ciência genuína no seu propósito deve possibilitar a liberdade 

de criação, de descoberta e esta de forma intrínseca a soluções de problemas sociais, 

psicológicos, que nos destituiu de uma vida plena de beleza, de consciência, de humanidade, 

solidariedade, empatia. Acredito que as definições de ciência devem pautar a curiosidade e a 

intenção sobre o fazer ciência tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Tanto do ponto 

de vista da abstração, quanto da atividade. 
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Capítulo 3 Do Conhecimento nas Civilizações Antigas ao modelo de Ciência 
Ocidental 

*** 

A cultura e o folclore são meus 
Mas os livros foi você quem escreveu 

Quem garante que palmares se entregou 
Quem garante que Zumbi você matou 
Perseguidos sem direitos nem escolas 
Como podiam registrar as suas glórias 
Nossa memória foi contada por vocês 

E é julgada verdadeira como a própria lei 
Por isso temos registrados em toda história 

Uma mísera parte de nossas vitórias 
É por isso que não temos sopa na colher 

E sim anjinhos pra dizer que o lado mal é o candomblé 
Natiruts, Palmares 1999 

 

Definir a exata origem da Ciência, não é tarefa tão simples quanto o é para a Ciência 

Moderna Ocidental, principalmente se considerarmos a extensão territorial do Planeta Terra e 

o seu tempo histórico linear. Contudo, tem-se como consenso acadêmico a civilização Grega 

como marco referencial para a constituição do pensamento científico e da cultura ocidental, 

na qual estamos inseridos enquanto Brasil.  

Existe um discurso sobre as Ciências no Mundo Ocidental que ao fazer analogias com 

outros tipos de conhecimento os desqualificam enquanto Ciência. O conhecimento produzido 

nas civilizações Pré-colombianas, Etíope, Egípcia, ou Chinesa, por exemplo, é dado ainda 

com muita ênfase ao mitológico, ou técnico, ou popular, fazendo com que estas classificações 

menosprezem o resultado investigativo de uma série de descobertas antigas ao nível de 

achismos, de crenças e de misticismos, nomeando-as inclusive, de civilizações pré-científicas 

por serem consideradas “limitadas” na linguagem e no pensamento.  

O período que se compreende entre os Séc. VI a.C e V a.C na Grécia antiga é 

considerado, segundo Gleiser (2006), como o tempo de impulso racional, criativo e artístico 

daqueles que ascenderam e se transformaram na origem e na matriz das Ciências. É 

considerado no âmbito científico como ponto de transição da história da “Humanidade” por 

demarcar – dentro desta perspectiva - o desenvolvimento mental de um estágio do 

pensamento pré-lógico para um mais complexo, especulativo e investigativo negando a 

existência dessas qualidades nas civilizações contemporâneas. 
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A Grécia se configura conceitualmente com um parâmetro de comparação intelectual 

com outras Civilizações. E nestas comparações, as terminologias utilizadas para análise do 

conhecimento produzido no Egito ou na China, para ilustrar, são inadequadas e desfavoráveis 

para a compreensão de civilizações cuja lógica do pensamento é distinta. Colocando como 

questão de “defeito” das faculdades mentais, ou “falha” cognitiva, ou algum tipo de 

desinteresse investigativo. Para Cardoso (2010, p. 83) é necessário o alerta e o cuidado para 

estas interpretações: 

Em linhas gerais, o pensamento dos antigos egípcios aparece marcado, 
em primeiro lugar, por seu caráter pré-filosófico e mítico. Note-se que 
isto não significa que tenha sido um pensamento pré-lógico; quer dizer, 
simplesmente, que a abstração, a generalização e os jogos mentais 
"puros" não constituíam suas características centrais. O raciocínio egípcio 
se baseava na acumulação de exemplos concretos, não em teorias gerais. 
Estava, outrossim, engajado no esforço de preservar a estrutura político-
social vigente e a ordem cósmica, através de uma ética e de observâncias 
rituais adequadas; ou em fornecer, pragmaticamente, regras ou receitas 
funcionais às diversas atividades.  

Os filósofos gregos jônicos (iônicos ou pré-socráticos), considerados os primeiros 

pensadores do Ocidente, interpretados como os primeiros do mundo e como aqueles que 

deram início ao questionamento filosófico, aqueles que tinham “uma mentalidade crítica, de 

anseio pelo conhecimento racional e lógico dos fenômenos da Natureza e de questionamento 

de conceitos absolutos” (ROSA, 2012, p. 23), são apresentados na historiografia das 

disciplinas da quase totalidade dos cursos acadêmicos como uma primordial referência, um 

paradigma científico. Em quase todas as ciências que hoje formam os quadros profissionais 

do mundo ocidental começamos pela Grécia: na medicina, no direito, na sociologia, na 

pedagogia. Este paradigma reforça uma oposição desnecessária (e talvez inexistente) entre o 

caráter racional, especulativo e crítico dado aos gregos e o caráter contemplativo, 

conservador, mitológico ou técnico dados às demais civilizações. 

Considero uma fatalidade eleger únicos indivíduos como os “primeiros” pensadores 

racionais da história de uma humanidade, que não pode ser generalizada, nem dividida em 

apenas dois polos, Oriente e Ocidente. Na generosa obra de Rosa (2012), no primeiro volume, 

que trata da História da Ciência Antiga até o Renascimento Científico, podemos perceber que 

a natureza das comparações privilegia uma civilização, um pensamento, uma sociedade, uma 

cultura em detrimento de muitas outras. E as classificações feitas às produções de 
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conhecimento na Mesopotâmia, da China, do Egito, da Índia, para ilustrar, são dadas como 

míticas e técnicas, de caráter utilitário, religioso.  

Podemos apontar inspirações míticas dos filósofos gregos, assim como podemos 

evidenciar inspirações racionais e indícios de um pensamento lógico nas produções dos 

egípcios. As dicotomias criaram uma supremacia de valor para uma, em detrimento de outras, 

em comparações muitas vezes injustas por serem analisadas sobre uma perspectiva de 

superioridade. Considerar o pensamento e conhecimento produzido nas civilizações não 

ocidentais como essencialmente religiosos e o pensamento grego filosófico como 

essencialmente racional é eliminar a complexidade que existem em ambas, desvalorizar a 

contribuição que cada um pode dar ao conhecimento e limitar os resultados alcançados.   

Engraçado observar que a Alegoria da Caverna, apresentada comummente na maioria 

dos cursos de formação intelectual e profissional superior, com características de mito, é o 

ensinamento filosófico grego utilizado para ilustrar a importância do conhecimento filosófico 

científico como forma de superação da ignorância.  

Vejo em Rosa (2012) e em seus interlocutores, o estabelecimento de oposições 

binárias no comparativo entre Oriente x Ocidente que pesam, quanto ao grau, um 

superlativismo relativo de superioridade aos gregos enquanto que às demais civilizações, 

especialmente babilônicas e egípcias, um relativo de inferioridade. Estas qualificações 

cristalizaram o olhar investigativo em um corpo de crenças sistematizadas como verdadeiras 

constituindo-se como um acervo de referências em que a partir dele todos os demais 

conhecimentos serão produzidos. Vejamos duas citações que ilustra as afirmações acima. 

(grifo meu).  

O povo grego – comerciante, navegador, audacioso, competitivo, 
dinâmico, ambicioso – desenvolveria a noção de que cabia ao Homem a 
responsabilidade e a tarefa de se organizar, de se governar e de entender a 
Natureza. Para tanto contribuiu seu espírito aventureiro, que o lançou 
ao mar em busca de terras desconhecidas, onde, para sobreviver, 
teria de criar condições favoráveis para o desenvolvimento social das 
novas colônias ou cidades-estados (polis). (Rosa, 2012, p. 102) 
 
A conclusão da incompatibilidade das condicionantes dessas culturas 
orientais para o desenvolvimento de um pensamento científico demonstra 
não ter havido interesse, nem curiosidade para compreender e 
explicar os fenômenos naturais; o extraordinário progresso técnico 
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ocorreu, assim, sem embasamento teórico, de forma empírica e de 
natureza artesanal, o que levaria a um esgotamento do processo, ao 
cabo de alguns poucos séculos. (ROSA, 2012, p. 25) 
 

Na primeira citação os adjetivos (ou predicativos) dados aos gregos: comerciante, 

navegador, audacioso, competitivo, dinâmico, ambicioso são agregados de superlativismo e 

de uma intenção valorosa quanto aos resultados de sua busca pelo conhecimento. Aos 

Sumérios, Babilônios, Egípcios, Hindus, Chineses, Fenícios a ênfase analítica ecoa sobre as 

qualidades de conservadores, míticos, técnicos e outros adjetivos que não qualificam o 

conhecimento produzido como resultado de um pensamento. Ao contrário, insiste em afirmar 

e justificar suas teses que inferiorizam uns em detrimentos de outros. Sobre os egípcios, 

assina o autor citado: “Guiado por uma imaginação e uma observação impossibilitadas de 

reverter ou alterar uma realidade imposta e imutável, o egípcio antigo foi incapaz de 

desenvolver um espírito crítico, analítico, especulativo, inventivo.” Sublinhando um caráter 

de irrelevância à produção de conhecimentos fora do mundo grego. 

Para Cardoso (2010) um egípcio antigo tratava de explicar tantos aspectos quantos 

pudesse de cada fato do mundo visível ou do mundo divino, através da justaposição de 

imagens variadas e complementares e não contraditórias ou excludentes. No que para os 

ocidentais pareceu um amontoado de absurdos e contradições, o raciocínio egípcio tratou de 

conciliar diferentes tradições paralelas, divergentes entre si, mas todas consideradas 

igualmente sagradas, através de assimilações, sincretismos e outros recursos. O universo era 

visto como o domínio de forças que se podem manifestar em formas diversas, todas 

igualmente válidas. O autor também sublinha que um aspecto importante a se destacar que é 

evidente que a minoria de letrados, que nos deixou as únicas fontes escritas disponíveis para o 

estudo das opiniões e ideias do antigo Egito, estava direta ou indiretamente comprometida 

com o Estado (de poder) faraônico.  

Em outra situação, os que constroem o paradigma científico grego, diminuem a 

característica animista helênica para justificar superioridade do pensamento e superestimam a 

característica animista africana para justificar a incapacidade do pensamento lógico-racional. 

Como se apenas na primeira houvesse tido a intenção de separar as questões religiosas das 

filosóficas ou racionais. 
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(...) embora a religião grega fosse, no mínimo, tão animista quanto as 
outras religiões antigas, baseando-se em sacrifícios aos deuses e na 
intervenção divina nos negócios, a Ciência grega representou um feito 
notável, separando a investigação das leis da Natureza de quaisquer 
questões religiosas entre o homem e os deuses... (RONAN, Colin. Apud 
ROSA, 2012, p. 102) 

Gleiser (2006) faz uma afirmação que considero uma síntese da falha de nossa história 

científica. O físico diz (mesmo que faça o contrário) ser um erro usar valores e símbolos de 

uma cultura para interpretar e analisar outras diferentes. Sendo assim um erro interpretar um 

mito científicamente, assim como um erro não questionar a lógica e verdade grega. Quando 

Rosa se propõe a examinar a ciência do oriente (China, Índia, Arábia) e enfatiza que a 

proposta é comparativa já temos de antemão a certeza que nessa comparação há valores 

africanos que serão posto em cheque. (Grifo meu) 

O intuito de tal exame é determinar, ainda que de modo superficial, o 
nível de desenvolvimento de conhecimento científico e da evolução do 
espírito científico nas principais culturas orientais desse Período 
Histórico, o que permitirá estabelecer uma comparação do quadro 
evolutivo dessas culturas, e das diversas culturas europeias 
contemporâneas (a ocidental latina, a oriental grega e a eslava) (...). Com 
exceção do mundo árabe, as demais culturas orientais mantiveram 
escasso e superficial contato com a cultura ocidental latina e grega, o que, 
para muitos historiadores, explicaria o pouco interesse demonstrado por 
aquelas civilizações no desenvolvimento científico. O exame do avanço 
da Filosofia Natural nessas culturas orientais se esgota nesse período, 
uma vez que seriam totalmente irrelevantes, para a História da Ciência, 
suas eventuais contribuições, até o século XX, para o avanço do 
pensamento científico. (ROSA, 2012, p. 217) 

Sair das análises binárias simplistas e compreender as civilizações como complexas 

ajuda a perceber que na maioria das civilizações que conhecemos há a presença de um 

pensamento religioso (mítico) e de um pensamento científico (racional); dependendo do 

contexto, a forma como se manifestam, como são realizados, como dialogam e como são 

utilizados é que terá pesos diferentes em cada tempo, em cada contexto, em cada situação, em 

cada sociedade. No Egito, na Grécia, na China o pensamento tem caráter religioso, mítico, 

científico, filosófico que se alternam. 

Grandes “feitos” são dados como únicas “descobertas” Gregas e mesmo aqueles cujo 

corpo “teórico” já foi invalidado (por substituição ou falsidade científica) continuam a se 

perpetuar. A Filosofia Grega talvez seja o primeiro paradigma universalmente aceito sobre a 
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origem das ciências. Acontece que este paradigma construído no ocidente desconsiderou em 

muitos aspectos o conhecimento e o pensamento como uma realização científica no chamado 

Oriente ou mesmo nos países cuja colonização se fez presente. Há assim, provavelmente 

muitos equívocos na produção de conhecimento sobre as grandes e antigas civilizações, 

principalmente egípcia. Uma das características da Ciência Normal, definida por Kuhn 

(2011), é que ela está baseada no pressuposto que a comunidade científica sabe como é o 

mundo, suprimindo as novidades e omitindo o que não justificaria a existência do próprio 

paradigma: Quando um cientista pode considerar um paradigma como certo, não tem mais 

necessidade, nos seus trabalhos mais importantes, de tentar construir seu campo de estudo 

começando pelos primeiros princípios e justificando o uso de cada conceito introduzido.  

(KUHN, 2011, p. 40). 

O marco histórico das Ciências Naturais (ou da Natureza) é registrado como a ruptura 

ao pensamento mitológico. Os Deuses foram exilados do universo e as respostas com base 

racional foram procuradas dentro da natureza física. Contudo, enfatiza-se o modelo mítico 

apenas como exemplo do pensamento das civilizações não gregas, para desqualificar o 

pensamento. Contudo, o mito também existiu e foi forte na civilização greco-romana. Na 

passagem do conhecimento mitológico para o conhecimento filosófico e deste para o 

científico houve uma sistematização com validade universal. Os mitos não são respostas 

simples que os povos “primitivos” davam ao mundo.  

É conhecido que a Grécia não estava sozinha nesse tempo de impulso racional, 

criativo e artístico e outras civilizações produziam conhecimento sistematizado, provido de 

experiências, observações, lógicas. Há hoje indícios que figuras como Hipócrates e Pitágoras 

estiveram no Egito e tiveram acesso ao conhecimento sistematizado existente. Cita-se na 

história mais conhecida a relação dos gregos em visita ao Egito, mas a ênfase é sempre dada a 

proesa dos gregos (homens). 

 Tales de Mileto 35, considerado um dos fundadores da filosofia ocidental, não deixou 

nada escrito por ele ou nada foi encontrado (será um mito?), mesmo assim é até hoje 

referenciado por suas previsões, está nos livros de história. Enquanto que as previsões de um 

egípcio como Imhotep  e Merit Ptah  são tratadas de como lendas, mitos de pessoas duvidosas 
                                                 

35 Previsões astronômicas e meteorológicas sobre azeitonas e eclipse. 
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ou nem sequer mencionados. Assim como também Sidarta Gautama, Lao-Tsé, Confúcio, 

possíveis contemporâneos de Tales são menosprezados nas instituições de ensino. Porque 

temos que conhecer Tales e não nenhum outro pensador do nomeado oriente? Quem foram os 

principais pensadores egípcios, etiopês, chineses? 

Gleiser (2006) diz que os astrônomos babilônios compilaram tabelas detalhadas dos 

movimentos dos planetas - mil anos antes dos gregos, e diz em outra página, como que para 

justificar a possível superioridade dos gregos, que os babilônios não estavam interessados em 

tentar entender as causas dos movimentos celestes - mitos eram satisfatórios, a descoberta era 

um mero acaso?  Ora, parece-me controverso, contraditório e tendencioso, subestimar o valor 

das pesquisas dos babilônicos sobre o movimento dos planetas em nome da afirmação de um 

paradigma.  

Talvez a ciência não se desenvolva pela acumulação de descobertas e 
invenções individuais. Simultaneamente, esses mesmos historiadores 
confrontam-se com dificuldades crescentes para distinguir o componente 
"científico" das observações e crenças passadas daquilo que seus 
predecessores rotularam prontamente de "erro" e "superstição". Quanto 
mais cuidadosamente estudam, digamos, a dinâmica aristotélica, a 
química flogística ou a termodinâmica calórica, tanto mais certos tornam-
se de que, como um todo, as concepções de natureza outrora correntes 
não eram nem menos científicas, nem menos o produto da idiossincrasia 
do que as atualmente em voga. Se essas crenças obsoletas devem ser 
chamadas de mitos, então os mitos podem ser produzidos pelos mesmos 
tipos de métodos e mantidos pelas mesmas razões que hoje conduzem ao 
conhecimento científico. (KUHN, 2011, p.21) 

Nas ciências e nas instituições do conhecimento eleger a Grécia, a Roma, a Europa 

como as referências primordiais de um pensamento lógico trouxe para nós um aprisionamento 

analítico. Para o controverso Huntington (1997), a humanidade poderia ser dividida em oito 

civilizações: sínica ou chinesa, nipônica ou japonesa, hindu, islâmica, muçulmana ou árabe; 

ocidental, ortodoxa, latino-americana e subsaariana. E se partirmos dessa perspectiva, ver o 

mundo a partir de um único centro é nocivo para a formação intelectual de um 

povo/sociedade, assim como produzir todo um conhecimento escolar/acadêmico/científico 

apenas com base greco-romana limita nossa capacidade de nos perceber enquanto únicos e 

diversos.  
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Para as populações negras, o problema deste paradigma que centraliza a Europa como 

única referência de saber, conhecimento e civilização é o de que nos aliena de uma 

consciência, nos impossibilita de uma unidade, nos enfraquece e nos torna facilmente 

manipulados e oprimidos pelo sistema capitalista ocidental. Perceber a dimensão cultural das 

distintas civilizações na história humana torna-se necessária para desconstruir uma única 

visão de mundo que temos impregnado nas ciências. 

Figura 2 – Formas de representação do Mapa Mundi.  

 
Fonte: Wikipédia 

 

É interessante observar na imagem acima que o mapa mundial pode ter várias 

possibilidades de representação e oferecer uma única possibilidade limita a capacidade de 

raciocínio e de pensar a humanidade e essa é uma grande questão epistemológica do 

conhecimento atualmente: o segundo menor continente do mundo tem sido o senhor do 

conhecimento, desconsiderando outras racionalidades. 

Meu incomodo com este paradigma é que ele coloca a Grécia como o marco original 

da ciência e os gregos como os grandes pensadores e clássicos da antiguidade na história da 

ciência na qual toda disciplina acadêmica deve recorrer. Sua ação nega todas as outras 

ciências que existem no mundo e que se pudéssemos ter em nosso acervo escolar e 

educacional poderia proporcionar a todos, e principalmente as populações negras, o 

desenvolvimento autônomo de pensamentos científicos que atendessem ás nossas 

necessidades.  
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A Europa não pode mais ser colocada como o centro de toda a história humana. A 

história das demais civilizações e povos só entra em cena depois que 

os  pés  europeus  adentram  em suas terras  e continentes e assim através dos modelos de 

escola e educação nossa mentalidade é cerceada pela dominação europeia. Um paradigma que 

reforça o poder hegemônico (do cultural ao econômico) dos países de primeiro mundo sobre 

nós. Descentralizar a Europa subverteria completamente nossa visão de colonizados e nossa 

capacidade de promover as mudanças necessárias para o desenvolvimento social e 

econômico. 

 

3.1 Conhecer o continente africano antigo e moderno como lugar do conhecimento 

Desde a Antiguidade Clássica aqueles que produzem o conhecimento apresentaram a 

cor da pele, a língua, a cultura, o corpo, as características geográficas da região dos povos 

africanos com grande estranhamento. É legítimo o impacto que as diferenças, principalmente 

a fenotípica, entre os europeus e os africanos causavam entre si, contudo com uma invenção 

da África mediada por moralismos, achismos, ceticismos e intencionalidades de poder passou 

pela esmagadora desqualificação dos elementos que causavam estranhamento e criou imagens 

que tem início na Antiguidade e termina nos dias atuais com negros amarrados em postes e 

ainda comparados a animais.  

O relato de uma amiga do doutorado pode ilustrar os efeitos desses valores no 

imaginário social construído em uma fala de denuncia e desabado: Aprendi a ter medo dos 

negros com minha avó. Quando uma pessoa negra passava na calçada de nossa casa ela 

mandava todos entrarem e dizia coisas horríveis sobre eles e mandava que nunca chegássemos 

perto. Quando eu vi um africano aqui na universidade fiquei tão assustada que entrei em 

choque e não conseguia para de olhar. Alguém saberia dar uma explicação lógica para o medo 

desta avó? 

As teorias racistas que foram ganhando consistência ao longo dos séculos apesar de 

terem perdido suas validades científicas na contemporaneidade continuam tendo um 

fortíssimo efeito na sociedade e na mente das pessoas da sociedade, a ponto de criar modelos 

mentais e ideias de mundo que se propagam por meio do discurso e da ideologia veiculados 
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pelas instituições sociais (principalmente educacionais, familiares e igrejas) como instrumento 

de poder. Se essa minha amiga não for cuidadosa, os conhecimentos que ela produzir como 

cientista sofrerão influência das teorias racistas que ela incorporou sem saber. 

É um problema para as ciências na América do Sul e no continente africano sermos 

intelectualmente formados com os currículos epistemologicamente eurocêntricos e esta 

afirmação é reforçada pelo antropólogo brasileiro Cláudio Costa Pinheiro (2014), em 

entrevista à Ciência Hoje 36, ao analisar a dominação cultural da Europa e dos Estados Unidos 

sobre outros países como o Brasil: 

As agendas de pensamento estão muito profundamente ancoradas em 
conjuntos de teorias, temas, categorias de análise e agendas de 
financiamento à produção científica que se referem a uma experiência 
histórica particular, que é a do Atlântico Norte – tanto europeia, quanto 
norte-americana. É nessas experiências que nós, da periferia, acabamos 
baseando nosso discurso intelectual sociológico, antropológico, político e 
historiográfico. 

A sistematização de conteúdos e de conhecimentos dado primeiramente como mérito 

de Aristóteles fixou para o pensamento ocidental campos de investigação da Filosofia como a 

totalidade do saber humano. Contudo, antes desta houve outras sistematizações nas 

civilizações babilônias, egípcias, chinesas que são também contribuição relevante para a 

construção do conhecimento universal e para o fortalecimento de uma ciência criativa. 

Como mostra Cunha (2010), o Egito possuía uma ciência na astronomia, na 

arquitetura, na engenharia, na matemática, na navegação e possuía uma ciência médica e 

farmacológica sistematizada em que capacidade de promover cirurgias como as cerebrais, de 

catarata ou o engessamento de membros com ossos quebrados, conhecer substâncias 

cicatrizantes e anestésicos foram demonstradas em documentos encontrados. Essas conquistas 

da medicina egípcia estão registradas em “papiros médicos” que descreviam com detalhes 

procedimentos complexos. 

Para Carlos Eduardo Dias Machado, e um artigo no Phortetv, os africanos produziram 

grandes avanços que precisam imediatamente ser revistos e compartilhado nas comunidades 

acadêmicas.  
                                                 

36 CIÊNCIAHOJE | 312| VOL. 52, 2014, p.06. 
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Nós não teríamos construído a civilização no Egito, Etiópia, Congo e no 
Benin, assim como as artes e as ciências, sem o processo científico. É 
necessário ensinar nas escolas e universidades a matriz civilizatória dos 
povos africanos e afrodescendentes para a ciência, tecnologia e inovação 
ao invés de privilegiar uma “história única” que coloca a ciência em geral 
como um atributo essencialmente branco europeu, desconsiderando o fato 
de que, assim como a humanidade, as primeiras civilizações, os primeiros 
passos da ciência, foram dados no continente africano, ou seja, no Egito e 
não na Grécia, conforme atestou o próprio “pai da História”, o grego 
Heródoto que ao visitar o Egito Antigo nos legou duas informações que 
contrariam os eurocêntricos: os egípcios tiveram a primazia da ciência e 
eles eram negros. (MACHADO, 215, s/p) 

Segundo Tcherno Djaló (2009), a contribuição da civilização africana para a história 

da humanidade deve ser reconhecida no seu justo valor, uma contribuição específica entre 

outras, nem superior, nem inferior. No domínio da organização política, os africanos 

conheceram no passado variadíssimas formas de Estado, indo do mais absoluto tipo de 

monarquia às formas de organização diametralmente opostas, sociedades cuja ausência de 

identificáveis aristocracias ou de claras hierarquias de autoridade não seriam de fácil 

compreensão para aqueles antropólogos no passado que estabeleceram comparações com os 

modelos que conheciam, passando a considerá-las como sociedades «acéfalas».  

Cheik Anta Diop diz que é preciso aprender a historia dos outros, mas é preciso 

primeiro conhecer a si mesmo. Por que se não o povo que perde sua memória histórica se 

torna um povo fraco. Um povo sem união. É a consciência histórica que nos permite ser um 

povo forte. É por isso que mesmo na diáspora essa consciência deve ser vivificada e que esta 

ligação continue existindo onde quer que estejamos. Quando perguntaram a ele do porque da 

história do Egito antigo ser tão crucial para o povo negro, ele respondeu: 

É porque, como eu digo sempre, a civilização do Egito antigo, (...) 
desempenhou o mesmo papel em relação a África que a civilização 
Greco-romana desempenhou em relação ao Ocidente. Se queremos 
recriar um corpo de ciências humanas na África é necessário começar 
pelo Egito. Ligadas a história do Egito antigo. É a única maneira, como 
eu digo sempre, de reconciliar a civilização africana com a História. 
(YouTube. "dr. cheik anta diop pt1” no Canal: AritHeru23. Enviado em 
16 de jul de 2008) 

Os antigos egípcios eram negros como todos os outros naturais da África e essa é uma 

referência necessária para os currículos acadêmicos brasileiros, que tem um patrimônio ligado 

ao continente africano. Nos países onde há afrodescendentes e nos países do continente 
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africano a situação de suas populações que não atingem autonomia e emancipação deve-se, 

principalmente, às particularidades dos seus processos históricos como temos discutido e 

culturais e não ao grau de inteligência ou aptidão científica. Impor nas ciências somente o 

acúmulo e o domínio do conhecimento sistematizado da Europa, ou a partir dela, é um 

contrassenso em sociedades que precisam criar outros caminhos para atender aos níveis de 

complexidade de suas sociedades e suas patologias, como por exemplo, o racismo antinegro. 

Como mulher negra, e olhando para minha formação escolar e acadêmica, sinto o 

quanto a negligencia desses saberes afetam nosso empoderamento. Lembro-me de inúmeras 

vezes que os conteúdos apresentados me levaram para fora dos livros e da apreensão mas 

significativa. A ciência egípcia é tão rica e complexa quanto a que ciência grega. E o Egito 

deve ser constituído como uma referência para a ciência e assim dissiparmos do imaginário 

coletivo o corpo (científico, social) de crenças racistas a respeito da suposta inferioridade de 

determinados grupos humanos em relação a outros no que se refere à capacidade de criar 

respostas para nossos problemas. 

Se o filósofo é aquele que dedica seu tempo ao pensamento, a reflexão e a 

sistematização de ambos, sobre questões fundamentais da vida humana e do universo físico, 

porque quando se trata de antiguidade somente aos gregos é dado o crédito de filósofos? Não 

seria possível afirmar que a filosofia existiu também na África, na Ásia? A ascensão do 

pensamento filosófico ao pensamento científico definiu certo tipo de estrutura que negou a 

ontologia, a metafísica, as epistemologias, a psicologia, as éticas, a religiosidade, a 

racionalidade africana. Sendo que deste continente, que nasceu a humanidade, também nasceu 

uma originalidade do pensamento que para compreendê-lo precisamos evitar as comparações. 

 

3.2 A Ciência Moderna e a Modernidade Africana 

Ao olharmos para as tradicionais linhas do tempo, principalmente para as transições 

das idades Antiga, Média, Moderna e Contemporânea, os marcos históricos não são para as 

populações negras, ou chinesas, ou árabe marcos significativos de referência da própria 

cultura, história e civilização, mas sim, significativas referência para a Europa. A idade 

Moderna é registrada por grandes eventos europeus, principalmente eventos de sua expansão 
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territorial e de poder após viagem de Cristovão Colombo. Se não fosse por consistentes obras 

como a de oito volumes de História Geral da África, onde um corpo científico de maioria 

negra e africana produzem novos conhecimentos, seriam dados ainda como quase inexistentes 

antes disto. 

Figura 3 - Linha de Tempo 

 
Fonte: http://elisonaldohistoria.blogspot.com 

Neste modelo de visão linear do tempo, difundida pela Europa a partir da Idade Média, 

em que a datação é precisa, a disposição dos acontecimentos é de ordem cronológico-cristã, a 

estrutura do pensamento formou-se sem a complexidade necessária para a compreensão da 

história universal.  

O tempo compreendido entre os séculos XV e XVIII é notadamente conhecido pela 

transição do feudalismo para capitalismo, pelo fortalecimento das monarquias nacionais e da 

burguesia comercial europeia, pela expansão do comércio marítimo como principal fator de 

desenvolvimento econômico das nações europeias, pela exploração das terras e a escravização 

na América e África, pelo renascimento cultural e científico, ambos como trampolim para o 

desenvolvimento da Ciência Ocidental. Nossas bibliografias 37 científicas hegemônicas 

limitam o olhar para estes fatos quando se sabe que o mundo já era nesse período, muito 

maior que esses limites.  

                                                 

37 Acredito que no campo científico da História as bibliografias devem estar mais avançadas. 
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Após desenvolver muitas estratégias de dominação a Inglaterra, a França, Espanha, 

Portugal, dentre outros países obtiveram grande êxito em se tornar o centro do sistema 

mundial moderno em que desenvolveu padrão específico e desleal de poder. Para Quijano 

(2005) a Europa expropriou as populações colonizadas e reprimiu as formas de produção de 

conhecimento das populações americanas e africanas, seus padrões de produção de sentidos, 

seu universo simbólico, seus padrões de expressão e de objetivação da subjetividade. Forçou-

nos a aprender o acervo dos dominadores em tudo que fosse útil para a reprodução da 

dominação, seja no campo da atividade material, tecnológica, como da subjetiva, 

especialmente religiosa. Enfim, uma colonização das perspectivas cognitivas, intelectuais, 

econômicas, políticas. 

A incorporação de tão diversas e heterogêneas histórias culturais a um 
único mundo dominado pela Europa, significou para esse mundo uma 
configuração cultural, intelectual, em suma intersubjetiva, equivalente à 
articulação de todas as formas de controle do trabalho em torno do 
capital, para estabelecer o capitalismo mundial. Com efeito, todas as 
experiências, histórias, recursos e produtos culturais terminaram também 
articulados numa só ordem cultural global em torno da hegemonia 
europeia ou ocidental. Em outras palavras, como parte do novo padrão de 
poder mundial, a Europa também concentrou sob sua hegemonia o 
controle de todas as formas de controle da subjetividade, da cultura, e em 
especial do conhecimento, da produção do conhecimento. (QUIJANO, 
2005, p.110) 

A formação da Europa e do Ocidente, aparentemente sinônimos, coincidiu por um 

lado com o estabelecimento de uma aristocracia e por outro com a construção da crença 

ideológica na ideia de civilização. Construída com entusiasmo na herança greco-romana, toma 

impulso com o Renascimento considerado na história como momento de nova mentalidade 

intelectual nas áreas da literatura, arte, ciência, e projeta-se para o mundo e transforma 

africanos e americanos em fiéis agregados de seu projeto de humanidade. Mas, me pergunto: 

por que nossa ciência insiste em excluir a África como inexistente na Modernidade (período 

correspondente ao intervalo entre os séculos XV e XVIII) 

Para Guimarães (s.d), a modernidade negra tem correspondido para a ciência moderna 

ao processo de inclusão cultural e simbólica das populações negras à sociedade ocidental, 

contudo, no volume V da coleção História da África, são mais de mil páginas frutos de um 

sistemático estudo destinado ao período correspondente que mostra a realidade africana na 

perspectiva dos africanos. Lá estão as estruturas políticas, econômicas e sociais africanas, os 
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movimentos de resistência e populacionais e as formas sociopolíticas na África, a diáspora 

africana no Antigo e no Novo, o Egito sob o domínio do Império Otomano, Sudão, Marrocos, 

Argélia, Tunísia e Líbia, Senegâmbia, Níger, os estados e as culturas da costa da Alta Guiné 

para citar apenas alguns. O que denota que há muito que nós precisamos resgatar em nossas 

ciências. Os rótulos constituídos a partir da modernidade não dão a devida conta da 

complexidade e do dinamismo destes três séculos de história africana. 

 Cunha (2010) enfatiza a importância do conhecimento e do reconhecimento dos 

conceitos filosóficos e da cosmovisão africana e da presença das populações africanas na 

diáspora brasileira na construção de ciências que possam ir além das amarras do 

eurocentrismo e das limitações do universo grego judaico cristão romano. O conhecimento 

das filosofias nos proporciona a liberdade de pensar o povo africano e afrodescendente como 

produtores de conhecimento filosófico e científico, necessários a condição humana.  

 

3.3 Territórios acadêmicos de poder, do conhecimento e da ciência Ocidental 

O fenômeno do Ensino Superior vem a cada ano se tornando o objetivo sine qua non 

de uma educação formal para o “progresso” e o “desenvolvimento” de uma nação/sociedade. 

No Brasil, matricula-se um bebê na creche pensando no melhor desenvolvimento cognitivo 

para que atinja aos melhores “resultados” nas seleções de vestibulares, pois ter o certificado 

do ensino superior é socialmente sinônimo de ter a educação em nível mais elevado e 

pertencer a um grupo mais valorizado no mundo social e do trabalho. No imaginário coletivo 

tem-se a ideia de que é na universidade que o indivíduo “se torna alguém de valor na vida”. 

Há uma relação diretamente proporcional entre a quantidade de anos de estudo e o status que 

o indivíduo adquire. 

O século XX foi marcado por profundas transformações em relação ao grau superior 

de educação que são pautadas por documentos oficiais de organismos políticos internacionais 

como Banco Mundial e UNESCO que orientam como os Governos devem promover a 

expansão do ensino superior de forma a gerar novos comportamentos sociais e principalmente 

como foco no desenvolvimento econômico conforme podemos verificar no documento 

resultante da Conferência Mundial sobre Ensino Superior em 2009 que diz que o ensino 
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superior deve ser uma questão de responsabilidade e suporte econômico de todos os 

governos e deve ser igualmente acessível para todos na base do mérito 38. (UNESCO, 2009, 

p.02).  

Apesar de não haver no documento significações sobre como o mérito deve ser 

exigido, pode se inferir com base nos modelos que temos que este mérito está relacionado ao 

domínio do acervo histórico instituído nas bases curriculares da educação básica, que como já 

vimos é epistemologicamente eurocêntrica. O acessível a todos considera que este segmento 

da educação é ainda um privilégio, como sempre foi, para grupos de poder específicos da 

sociedade. Aos países latinos e africanos é sempre dado o desafio de se adequar aos padrões 

ocidentais como forma a diminuir a diferença e alcançar o desenvolvimento econômico. Uma 

concepção de desenvolvimento muitas vezes alijada da concepção de desenvolvimento social, 

sustentável, ambiental e humano de acordo com um projeto ligado as necessidades próprias. E 

no documento, destaca-se a importante das instituições do ensino superior para que através da 

ciência possamos pensar caminhos. 

Considerada nas produções acadêmicas brasileiras e ocidentais como criação da 

Europa medieval, com forte desenvolvimento na modernidade, a universidade hoje, enquanto 

instituição social, simboliza o espaço de produção de conhecimento, de reflexão sobre as 

sociedades, de criação de resposta para problemáticas sociais constituída nos pilares do 

ensino, da pesquisa e extensão. É o espaço oficial da Ciência e de formação de uma “elite” 

intelectual que rege o pais a frente das instituições publicas e privadas dando o tom, o ritmo e 

a melodia dos discursos e práticas que devem constituir a música social.  

Não se pode desconsiderar um papel fundamental destes espaços para formação de 

quadros profissionais do direito, da medicina, da engenharia, da agronomia, e quadros da 

política de estado e de governo. Mas é preciso questionar sobre o papel institucional da 

ciência nos países cuja colonização e o capitalismo atuaram e atuam na exploração de riqueza 

tanto intelectuais quanto matérias. Espaços que estão alicerçados em concepções burguesas 

que não atende e presta pouco serviços a diversificadas demandas da sociedade e das nações. 

                                                 

38 O documento aponta para 53 propostas divididas em sete grupos, a saber: 1) Responsabilidade social da educação 
superior, 2) Acesso, igualdade e qualidade, 3) Internacionalização, regionalização e globalização, 4) Ensino, pesquisa e 
inovação, 5) Educação superior na áfrica, 6) Convite à ação: estados membros, 7) Convite à ação. UNESCO. 
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O território universitário é um espaço de poder, haja vista um organismo como o Banco 

Mundial tem interesse como território de poder. 

 

Algumas considerações 

Não se pode desvincular a humanidade da sua história. Não se pode desvincular a 

história das Ciências. E nossa história não é a historia de homens, homens brancos, europeus, 

cristãos. Instituições de ensino se propõem a uniformizar a diferença tratadas como coisas 

exóticas, deformidades, anomalias, monstruosidades, inadequações e propor modelos 

homogêneos. “O mundo do capitalismo tardio não reconhece, ou deseja reconhecer, territórios 

diferenças ou sentido humano. Por isso deseja que não se tenha identidade, que não se 

reclame território algum”. (Sousa Neto, 2006, p.65). 

As instituições sociais que existem no país como Brasil e África são modelos 

importados. A questão não é negar nossa europeização. Tampouco hipervalorizar apenas as 

raízes indígenas e africanas em nossa formação. A questão é denunciar a forma como os 

europeus se apropriaram do patrimônio histórico cultural de nações como a África, Ásia e 

América. A questão é reescrever nossa história e a do restante da humanidade que foi contada 

a partir de um viés ideológico. Não se pode simplesmente continuar acreditando na 

excepcionalidade europeia no tocante a criação dos valores como a democracia, a liberdade, a 

igualdade de direitos, bem como os conceitos civilizatórios de instituições como a família, a 

escola, o estado, a universidades.  

A ciência definida a partir do século XIX e consolidada na idade contemporânea não 

incorpora de forma significativa às disciplinas e aos cursos as contribuições legadas pelas 

diversas civilizações africanas.  Universidades brasileiras, por exemplo, formam intelectuais e 

cientistas das diversas áreas alheios ao pensamento africano, ao conhecimento diverso 

elaborado sobre as populações negras e aos saberes complexos sobre diferentes fenômenos e 

objetos. 



 

119 

 

Capítulo 4 A partilha da terra, os movimentos de resistências negras e o 
legado científico e intelectual africano dos séculos XIX e XX 

*** 

Se somos livres no coração, não haverá correntes feitas 
pelo homem com força suficiente para sujeitar-nos. 

Mas, se a mente do oprimido é manipulada (...) até o 
ponto dele se considerar inferior, não será capaz de 

fazer nada para enfrentar o seu opressor. Steve Biko 
 

Foi entre os anos de 1884 de 1885, na chamada Conferência de Berlin, que França, a 

Alemanha, a Áustria-Hungria, a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha, a Grã- Bretanha, a Itália, os 

Países Baixos, a Suécia, a Noruega, Portugal, os Estados Unidos, a Rússia, e a Turquia, se 

reuniram com o pretexto político de “regulamentar a liberdade do comércio nas bacias do 

Congo e do Níger, assim como novas ocupações de territórios sobre a costa ocidental da 

África. Em nome de Deus Todo-Poderoso 39” Este evento conhecido como a Partilha da 

África veio legalizar “os roubos” que já aconteciam desde o século XV e demarcar as 

fronteiras territoriais do ponto de vista do europeu que configura a imagem que temos hoje do 

continente africano. 

Esta fatídica e histórica conferência sem representantes de nenhuma nação ou 

sociedade africana, situada no contexto do Imperialismo 40 e Neocolonialismo, no final do 

século XIX, não discutiu a sério as grandes problemáticas africanas como o tráfico de 

pessoas, a exploração de recursos naturais e minerais, a condição de vida da população após 

séculos de colonização e sistematizou por meio de regras arbitrárias a partilha e a ocupação do 

continente africano pelos signatários europeus com a ideia de resolver os conflitos territoriais 

– causado por eles - e normalizar o comércio e a extração de produtos do interesse europeu.   

O fato de não haver nenhum representante organizado africano neste episódio não se 

justifica, pois de fato desde meados do século XIX já existiam grupos politicamente ou 

intelectualmente organizados, assim como havia ainda a presença de Sociedades, Estados e 

Impérios como o reinado de Daomé (mesmo que em declínio), situado onde hoje se situa 

                                                 

39 ATA GERAL da Conferência de Berlin, traduzida pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de 
História Disciplina: História Contemporânea Prof. Luiz Arnaut. Acessado em 27 de Maio de 2016. 
http://www.casadehistoria.com.br/sites/default/files/conf_berlim.pdf 
40 Imperialismo Essencialmente econômico, segundo UZOIGWE, 2010, p. 24. 

http://www.casadehistoria.com.br/sites/default/files/conf_berlim.pdf
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o Benim, os Estados da região de Grandes Lagos, Egito, Sudão, Etiópia, Somália, assim como 

os movimentos de luta e resistências por mais soberania dos povos. 41 

A geração de 1880 -1914 assistiu a uma das mutações históricas mais 
significativas dos tempos modernos. Com efeito, foi no decorrer desse 
período que a África, um continente com cerca de trinta milhões de 
quilômetros quadrados, se viu retalhada, subjugada e efetivamente 
ocupada pelas nações industrializadas da Europa. Os historiadores até 
agora não têm a dimensão real das consequências desastrosas, quer 
para o colonizado quer para o colonizador, desse período de guerras 
contínuas, embora em geral sublinhem que se tratou de uma época 
de transformações revolucionárias fundamentais. (UZOIGWE, 2010, 
p. 23) – Grifo meu 

Esta conferência - pouco evidenciada nas listas dos grandes eventos da história 

mundial - apresentou internacionalmente intenções oficiais de se zelar pelo bem-estar e pelo 

desenvolvimento dos povos africanos na missão de torná-los uma civilização. Contudo, não 

comunicou em seus enunciados as intenções essencialmente econômicas motivadas pelo 

conhecimento adquirido por meio da ciência geográfica, bélica, biológica, médica, dentre 

outras, que propiciou vantagens financeiras, políticas, militares e tecnológicas das potências 

europeias em relação às sociedades africanas. Vejo uma evidente desigualdade no que 

concerne a posse de dispositivos de poder. Assim como considero que a questão militar e a 

sistematização científica foram fatores determinantes no sucesso da Partilha, considero 

também que a conquista territorial e administrativa foi facilitada pelas atividades dos 

missionários e dos exploradores que produziram muitos conhecimentos acerca dos aspectos 

físico, terreno, economia e recursos, forca e debilidade. 

Chama-me atenção quando um grupo de Estados de um continente proclama com tanta 

arrogância, o direito sobre a ocupação de outro continente. 

Diversas teorias procuraram ao longo dos séculos pós partilha justificar as razões pelas 

quais a África fora repartida politicamente e sistematizada científicamente pelas chamadas 

potências imperialistas 42. Como nos mostra Uzoigwe (2010), são as teorias africanas (menor 

amplitude acadêmica), as econômicas, as diplomáticas e as teorias psicológicas da supremacia 

da raça branca como o darwinismo social, o cristianismo evangélico, o atavismo social que 

                                                 

41 Ver História Geral da África VI (2010). 
42 Supervalorização 
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discursam, estas últimas, sobre o processo natural e inevitável de dominar para civilizar os 

povos que eles nomearam inferiores. 

A obra de Darwin, A origem das espécies por meio da seleção natural, 
ou a conservação das raças favorecidas na luta pela vida publicada em 
inglês em novembro de 1859, parecia fornecer caução científica aos 
partidários da supremacia da raça branca, tema que, depois do século 
XVII, jamais deixou de estar presente, sob diversas formas, na tradição 
literária europeia. Os pós‑darwinianos ficaram, portanto, encantados: iam 
justificar a conquista do que eles chamavam de “raças sujeitas”, ou “raças 
não evoluídas”, pela “raça superior”, invocando o processo inelutável da 
“seleção natural”, em que o forte domina o fraco na luta pela existência. 
Pregando que “a forca prima sobre o direito”, eles achavam que a partilha 
da África punha em relevo esse processo natural e inevitável. O que nos 
interessa neste caso de flagrante chauvinismo racista - já qualificado, e 
com muita razão, de “albinismo” - e que ele afirma a responsabilidade 
das nações imperialistas. (UZOIGWE, 2010, p. 25) 

Uzoigwe (2010) afirma que as motivações de ordem econômica animaram os europeus 

numa corrida desenfreada sobre o continente para a sua ocupação e que no período entre 1885 

a 1902 houve uma grande tarefa militar europeia nos territórios africanos onde franceses, 

ingleses reivindicavam direito de posse com estratégias violentas e sangrentas que 

consolidaram sua dominação, estabelecerem as linhas de demarcação territorial e “suas 

legítimas” propriedades. 

Esta corrida gerou fortes movimentos de resistência africana que culminaram nas lutas 

e conquistas da independência meio século depois. Para o historiador inglês especialista em 

historia africana, Ranger (2010), os europeus tinham quatro vantagens decisivas, dentre tantas 

outras, que lhes permitiram a conquista desse projeto cobiçoso, sem os problemas comuns 

existentes nos séculos anteriores no interior da África e entre a África e a Europa: as 

vantagens das armas, das ferrovias, da telegrafia e do navio a vapor.  

A intenção de trazer esta memória de virada de século está no fato de pontuar no 

tempo da história “universal” os diferentes contextos dos continentes africano e europeu no 

momento de em que a ciência, pós-iluminismo, se tornou institucionalizada, sistemática, 

conteudista, profissional nos países industrializados da Europa. Havia um considerável 

abismo entre as dinâmicas internas dos países imperialistas e as dinâmicas dos países 

ocupados para extração de sua riqueza humana e material.  
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A partilha da África está situada no contexto de Revolução Industrial que a marca, por 

exemplo, a transição de métodos de produção artesanais para a produção por máquinas, e 

outras novidades que desenvolvidas pela ciência, beneficiaram a riqueza das 

nações da Europa ocidental. 

Havia na Europa, mesmo entre Estados rivais, até chegar o período entre guerras 

mundiais, uma unidade política interessada na conquista de mais terras e mais subalternos, e 

havia no mesmo período uma África dividia em conflitos internos e uma África unida em 

movimentos de resistência contra os colonizadores. Desta feita, parte da Europa concentra‑se 

militarmente de maneira quase exclusiva nas atividades imperiais, acumulando riquezas e 

status de poder, enquanto parte dos Estados africanos tinham suas forças fragmentadas pelas 

lutas internas e externas existentes. Na maioria dos países do continente europeu, já havia 

uma ciência definida e uma produção de conhecimento voltada para atender problemáticas 

internas e externas de “desenvolvimento”. 

Antes da conferência de Berlim, as potencias europeias já tinham suas 
esferas de influencia na África por varias formas: mediante a instalação 
de colônias, a exploração, a criação de entrepostos comerciais, de 
estabelecimentos missionários, a ocupação de zonas estratégicas e os 
tratados com dirigentes africanos. Após a conferência, os tratados 
tornaram-se os instrumentos essenciais da partilhada África no papel. 
Eram de dois tipos esses tratados: os celebrados entre africanos e 
europeus, e os bilaterais, celebrados entre os próprios europeus. 
(UZOIGWE, 2010, p. 35) 

Ainda são omissos em nossos currículos os fatos dos movimentos de resistência 

africana à dominação europeia nos séculos XV ao XVIII, e nos séculos XIX ao XX. Isso 

explicaria a corajosa pergunta de um amigo, filósofo e doutorando em filosofia, no ano de 

2016, feita para mim quando conversávamos sobre a situação da África no contexto atual: 

Mas, Carol, porque os africanos se deixaram escravizar e dominar tão facilmente? 

As resistências africanas existiram e foi um fenômeno organizado que se manifestou 

em diversos graus de intensidade em quase todas as regiões de penetração europeia. 

Praticamente todos os Estados africanos tinham interesses em suas próprias soberanias e 

valores a defender. Por esta razão, aponta o pesquisador Ranger (2010), é um absurdo 

considerar que as nações africanas aceitaram satisfeitas à dominação colonial. Entretanto, foi 

uma luta desigual após a Convenção de Bruxelas, no ano de 1890, quando os países europeus 
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se comprometeram a não vender armamentos e conhecimentos de engenharia bélica aos 

Estados africanos, tornando a metralhadora e o avião, por exemplo, grandes aliados da 

Europa. 

Para Samir Amin apud Ranger (2010), foi no final do século XVII e durante o XVIII 

que se desencadearam, na África ocidental, os movimentos de resistência verdadeiramente 

cruciais contra a Europa; já para outros historiadores, adeptos da perspectiva econômica, os 

movimentos mais importantes de resistência à dominação econômica datam apenas do século 

XX, pois se tratam de movimentos que elevaram muitos estados africanos ao status de 

independente.  

Gomes (2014) chama-nos atenção para compreender que o período entre os séculos 

XV e XX, que inclui os acima citados, deve ser conhecido, como Maafa 43 - o Holocausto 

Africano, por se tratar de um período em que o continente fora quase que completamente 

fragmentado e destituído de valor por estrangeiros europeus. Barbaridades aplicadas por 500 

anos ao povo africano e da diáspora, das quais podemos citar a escravidão, o comércio de 

africanos no Atlântico, o imperialismo, o colonialismo, a invasão, a opressão, a 

desumanização, a exploração. O termo deve ser utilizado com o objetivo de enfatizar o caráter 

intencional e não natural, principalmente em função das políticas econômicas, sociais e 

acadêmicas usadas ainda hoje com efeitos residuais na invalidação dos povos africanos para a 

humanidade.  

Para as populações negras no mundo é primordial conhecer os movimentos de 

resistência à dominação dos europeus para que possamos compreender que a considerável 

estagnação científica no período colonial e neocolonial tem razão nos acordos e tratados 

internacionais - juridicamente indefensáveis, moralmente condenáveis 44 – no Maafa e não na 

incapacidade intelectual e cognitiva como querem justificar as teorias de supremacia ou de 

evolução. Houve certa estagnação se compararmos aos períodos anteriores da idade antiga e 

média, mas não improdutividade e luta. Prova disto é a força do movimento político e 

                                                 

43 Maafa em Suaíli significa Desastre. Foi um termo originalmente utilizado pela antropóloga Marimba Ani em seu livro 
Yurugu: An Afrikan-Centered Critique of European Cultural Thought and Behavior. Fonte: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Marimba_Ani 
44 UZOIGWE, 2010. 
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intelectual negro que surge no século XIX e que ganha força no século XX, com o pan-

africanismo. 

No final do século XIX a comunicação entre africanos e negros na diáspora ficou mais 

dinâmica, isto foi viável pela ampla divulgação da imprensa e avanço tecnológico de 

embarcações a vapor possibilitando uma série de novas dinâmicas como a comunicação via 

telégrafo. Gomes (2014) mostra que a literatura, os panfletos e os jornais anticoloniais em 

línguas europeias (inglês, Frances e português) e africanas (suahili e wollof) começaram a 

tomar forma na última década do século XIX e após a instalação da primeira gráfica de 

Luanda em 1891, através da impressão de panfletos as críticas sobre a exploração e 

indignidades coloniais puderam ser publicadas e difundidas. Mesmo assim a comunicação 

continuou sendo um desafio comum dentro do mundo africano em função da diversidade de 

línguas. 

Entre os séculos XVIII e XX um número restrito de africanos foi enviado pelos 

colonizadores para se apropriarem de um corpus de conhecimento nas metrópoles francesas, 

inglesas, portuguesas, alemãs, e também estadunidense. No contexto desses séculos, muitos 

africanos também chefiaram instituições coloniais - como elemento nuclear da estrutura 

administrativa – e com status de poder em zonas onde já se haviam estabelecido importantes 

minorias brancas e política de segregação que oscilavam entre a “diferenciação” e a 

“assimilação”. Esta classe administrativa de funcionários africanos passou a integrar uma 

ascendente elite colonial. 

Betts e Asiwaju (2010) nos contam que em toda a África sul-saariana os chefes 

africanos tinham deveres bem definidos e posição de autoridade “indígena” reconhecida por 

negros e brancos, contudo no período entre guerras mundiais suas atribuições e poderes 

tradicionais foram muito atenuados e reduzidos ao trabalho de recolhimento de impostos, 

operações de recenseamento, recrutamento de mão de obra e alistamento militar o que pode 

ter gerado grande satisfação contra a administração colonial. 

Dentre uma série de métodos administrativos e institucionais iniciados no período 

colonial e definidos pós-partilha os autores supracitados destacam a “política indígena” que 
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configuraram uma rede pouco uniforme e muito complexa de ações que criou fronteiras entre 

os povos e sérios conflitos identitários como podemos ver no filme Ruanda 45 entre os tutsis e 

hutus, cujas reações pude observar presente nas falas dos colaboradores desta pesquisa, como 

veremos no capítulo 6 quando o problema “indígena” está incorporado no discurso identitário 

guineense. 

Estados e sociedade africanas foram nomeados por grupos étnicos e classificados com 

mais valor ou menos valor, de origem mais nobre ou menos nobre, mais inteligentes ou 

menos inteligentes, a partir da proximidade e colaboração com os estados colonizadores. E 

com as divisões territoriais, estados historicamente rivais antes da chegada dos europeus 

foram colocadas em um mesmo território, enquanto outros historicamente uma unidade foram 

separados. 

A política indígena acirrou principalmente no fim do século XIX e início do século 

XX a estratificação social e étnica e a administração colonial passou do controle militar ao 

controle institucional civil. E com a presença europeia definida em termos de 

responsabilidade ou de tutela aplicada aos africanos classificadas, como “crianças grandes” ou 

“não adultos”, foram introduzidas dispositivos de poder através de instituições especificas 

como as instituições tributárias, judiciárias, religiosas, educacionais dentre outras, para a 

normatização da vida. Uma espécie controle estrutural que fomentou conflitos e atritos que se 

produziam entre a elite colonial europeia e os africanos educados a moda ocidental.  

Por exemplo, enquanto as primeiras universidades na Europa e nos Estados Unidos 

sistematizavam conhecimentos acerca da África e de si mesmos, africanos perdiam a conexão 

com as suas instituições próprias.  

E quando se oferecia uma instituição educacional nas “colônias”, dava-se preferência 

às escolas rurais e profissionalizantes destinados a formar técnicos de nível médio, mas não 

acadêmicos como nas metrópoles. E os esforços determinados para conservar as instituições 

criadas no período colonial provocou distorções nas funções das instituições africanas básicas, 

                                                 

45  Filme de 2004, dirigido por Terry George,  relata a história real de Paul Rusesabagina, que foi capaz de salvar a vida de 
1268 pessoas durante o genocídio de Ruanda em 1994. 
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como a familiar, a religiosa e a de estado, sistematicamente destruídas, como pode ser visto 

em Rodney (1975). 

 

4.1 Os movimentos de resistências negras e o legado científico e intelectual africano 

dos séculos XIX e XX 

Primeiro foi o tráfico que destruiu as instituições africanas e impediu seu crescimento 

e desenvolvimento, depois foi a partilha do continente entre os europeus que usurpou o poder 

e a soberania dos estados africanos. E em meio aos processos de violência aplicados por 500 

anos ao povo africano e da diáspora, de caráter intencional, movimentos de resistência 

também existiram. E dentre estes movimentos, me interessa os que se destacaram pelo caráter 

científico e intelectual. Antes da partilha do continente africano, na segunda metade do século 

XIX, surge na África Sul-Saariana, segundo Devés-Valdés (2008), a intelectualidade que vai 

dar origem ao pensamento africano ao elaborar e sistematizar axiomas em termos de “África” 

em formas de comunicação modernas (europeias) constituindo-se como intelectualidade 

profissional. O pesquisador utiliza o termo intelectualidade periférica para referenciar o 

pensamento africano, americano, asiático no contexto da universidade europeia e norte-

americana, e por considerar que essa terminologia reforça estigmas, não utilizarei. Contudo 

considero relevante mostrar o quadro onde ele sistematiza estes pensamentos: 
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Tabela 5 Pensamentos considerados periféricos  

 
Fonte: Devés-Valdés (2008) 

Essa intelectualidade e esse pensamento são gerados principalmente na costa ocidental 

do continente com o franco-senegalês Pierre-David Boilat 46, o nigeriano Samuel Ajayi 

Crowther 47 (1806-1891), os leonêses James Johnson 48 (1839/40-1917) e James Africanus 

Horton 49. Mas também por figuras como o norte-americano Alexander Crummell 50 (1819 - 

1898), a sul-africana Olive Schreiner, e os sul-africanos Tiyo Soga (1829 –1871), Walter 

Rubusana (1858-1936), John T. Jabavu (1859 –1921), Stephanus Jacobus Du Toit (1847 –

1911). Este grupo de intelectuais africanos, pouco ou quase nunca referenciados nos centros 

acadêmicos dos países colonizados – estiveram ligados às instituições universitárias e/ou da 

igreja na Europa e/ou Estados Unidos e assumiram em seus discursos a problemática de ser 

como os Outros (os colonizadores) ou ser eles mesmos no contexto da existência do sistema 

                                                 

46 Wikipédia: David Boilat (1814-1901) é considerado um dos primeiros escritores senegaleses que poderia escrever sobre 
os hábitos e costumes de seu país. Por sua dupla cultura e conhecimento de Wolof e Serere, ele vai fazer um estudo sobre a 
história do Senegal através de seu livro ilustrado com seus próprios desenhos:  Esquisses Sénégalaises. 
47 Wikipédia: Foi o primeiro bispo negro da Igreja Anglicana e linguista nigeriano, o mais conhecido religioso cristão 
africano do século XIX. A ele se credita o primeiro livro africano sobre linguística, em 1843. 
48 Clérigo nascido em Serra Leoa, trabalhou tanto em seu país como na Nigéria. Alcançou altos cargos na Igreja Anglicana. 
Devés-Valdés (2008). 
49 Wikipédia: Africanus Horton (1835-1883), também conhecido como James Beale,  era nacionalista escritor Africano e um 
médico cirurgião cientista , e soldado estimado no exército britânico que trabalhou para a independência Africano de um 
século antes que ocorresse.  Além disso, ele escreveu uma série de livros e ensaios. 
50 Wikipédia: Alexander Crummell foi um padre Episcopal nos Estados Unidos Abolicionista e um nacionalista 
acadêmico. Foi para a Inglaterra no final dos anos 1840 para arrecadar dinheiro para sua igreja e seu trabalho contra a 
escravidão americana.  Estudou na Universidade de Cambridge , onde desenvolvido conceitos de pan-africanismo. Em 1853 
Crummell mudou-se para a Libéria , onde trabalhou para converter os africanos nativos ao cristianismo e educá-los no 
modelo ocidental.  
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mundo. O traço mais característico do pensamento Sul-Saariano desse período Devés-Valdés 

(2008) atribui ao fato de os principais pensadores africanos conhecidos no Ocidente serem os 

clérigos. 

As primeiras redes de intelectuais africanas são chamadas pelo pesquisador chileno 

Devés-Valdés (2008) de redes continentais “Eurofalantes”, que estabeleceram mais contato 

com as metrópoles do que com as outras regiões da África. Sendo a rede anglófona oeste-

africana a mais producente pela facilidade em manter relação com os países de língua inglesa, 

especialmente Estados Unidos e Caribe. Essa intelectualidade negra presentes nas redes 

coexistiu e, em algumas ocasiões, se articulou com uma intelectualidade branca ligada às 

Igrejas como a maioria dos nomes citados acima. A rede lusófona, por sua vez, funciona 

principalmente entre Angola e Portugal, ainda que existissem algumas conexões com Cabo 

Verde/Guiné e Moçambique. Acredito que mesmo que válidas as referencias são limitadas, 

por que existiram movimentos científicos em línguas africanas e/ou árabes. 

Muitos temas como exploração, geografia, ciência, construções ideológicas 

provenientes da Europa e dos Estados Unidos foram explorados e discutidos por estes 

intelectuais, contudo a Civilização parece ter sido categoria-chave e preocupação nas tarefas 

da intelectualidade africana deste período, pois era forte a associação do que é civilizado e o 

que não ligado a ideia do cristianismo e da e da ciência e tecnologia ocidental. 

O principal tema, ou o mais compartilhado pelos pensadores africanos da 
segunda metade do século XIX, é o da civilização. Sem dúvida, existem 
matizes, mas há um grande consenso entre os autores de que a civilização 
vem de fora da África Sul-Saariana, em especial do mundo cristão, em 
certos casos do mundo islâmico, e isso mesmo que alguns valorizem a 
trajetória cultural da África. (...) 
O tema “civilização” faz com que alguns africanos falem como 
ocidentais e inclusive como britânicos, fazendo-se parte do cristianismo e 
até da necessidade de expandi-lo na África. Falam como participantes do 
centro e para um público do centro, não tendo como destinatários os 
próprios africanos. É o caso, por exemplo, de Crowther e de Horton. Não 
é o caso de outros como Boilat e Blyden, cujo destinatário é o leitor 
africano ou na África. (DEVÉS-VALDÉS, 2008, p.24) 

Acredito que é consenso para os estudiosos do pensamento africano que problema da 

civilização ausente nos africanos tem a ver principalmente com os dispositivos de poder 

criados pelos europeus ao não reconhecer e não identificar científicamente a civilização 
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existente em outros moldes. Mas, além destes, esta ideia foi também assumida por cristãos 

africanos e afro-americanos “formados” nas metrópoles, aponta Devés-Valdés (2008), cujos 

argumentos institucionais desqualificam o africano e giravam em torno da incapacidade 

intelectual, da desorganização cultural, do atraso ou incompletude de suas naturezas humanas. 

Acreditava-se que o negro não possuía potencialidades desenvolvidas e, como era impossível 

civilizarem a si mesmo, propunha-se que deveriam continuar trazendo a civilização da 

Europa. Uma civilização com o propósito de ocidentalizar-se para se tornar semelhante ao que 

tem mais reconhecido valor. 

Uma das tarefas mais importantes empreendidas pelos intelectuais africanos foi sua 

reivindicação a respeito destas desqualificações sofridas em decorrência de todo um aparato 

de poder utilizado pelos europeus. Os autores africanos do século XIX tomaram como matriz 

temas como a personalidade africana, a busca da civilização, da compreensão histórica dos 

povos originários, a grandeza da África ancestral, dentre outros que foram se desenvolvendo e 

se transformaram em tópicos recorrentes do pensamento africano no século XX. 

Muitos outros povos e culturas foram “racistas” diante do outro, mas o que fez o 

Ocidente mais eficaz foi dar por meio de suas instituições religiosas e científicas maior 

contundência e caráter de verdade. No continente africano Sul-Saariano o que se estabelecia 

como educação seguia os padrões europeus e cristãos (às vezes árabe) e esta formação 

produziu um sentimento de alienação e desapreço por si mesmo e pela própria cultura. Blyden 

diz, segundo Devés-Valdés (2008) que essa educação com critérios “copiosos e imitadores”, 

era incompatível e destruidora do respeito do negro por si mesmo e por isso deveriam evitar a 

cópia do modo de ser dos europeus e achar um modelo próprio que expressasse uma 

identidade própria.  

É importante, inserir nesse contexto a presença do intelectual do Caribe, que depois se 

nacionalizou liberiano, Edward Wilmot Blyden. Mais enfatizado por intelectuais de língua 

inglesa como a maior figura do pensamento Sul-Saariano do século XIX até o surgimento de 

K. Nkrumah, e mais desconhecido por intelectuais não-anglófonos. Apesar de Blyden ser 

considerado como um intelectual do século XX responsável pelo surgimento do Pan-

africanismo, Devés-Valdés (2008) o situa como força do pensamento africano do século XIX. 
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Em 1896, o educador, escritor, diplomata e político Blyden escreveu que, ao estudar 

na Europa, o africano aliena-se de si mesmo e de seus compatriotas quando aceita a ideia de 

África como “bárbara e selvagem” e se submete a subversão da sua verdadeira personalidade. 

Devés-Valdés (2008) diz que foram escritos por Boilat e Blyden dois importantes textos que 

propõe a criação de colégios nos estados africanos. O primeiro baseia sua ideia na educação 

associada à regeneração, à civilização e à superação do período do tráfico. Já Blyden, com um 

discurso mais elaborado, situa seu discurso em torno de objetivos e métodos de uma 

Educação africana para os africanos em conexão com a personalidade africana, a recuperação 

da cultura, a busca de instituições próprias que convergissem ou fossem parte de um conjunto 

de reflexões no qual estivesse inserido o tema da educação.  

Blyden argumenta: “Sua primeira dívida é serem vocês mesmos”, admitir que são 

africanos e não que são europeus, para contribuir com o completo desenvolvimento e bem-

estar da humanidade. Ele desenvolve essa ideia assinalando que, “nos assentamentos 

europeus da costa, eram visíveis os melancólicos efeitos do fatal contágio de uma mímica 

européia espúria”. E.W. Blyden (1892) apud Nascimento (2008, p.165) esboçou algumas de 

suas preocupações com a educação: 

Em todos os países de fala inglesa, a mente da criança negra inteligente 
se revolta contra as descrições do negro encontradas nos textos primários 
das escolas - geografias, viagens e histórias. […] Tendo abraçado, ou ao 
menos assentido, essas falsidades sobre a si mesma, ela conclui que sua 
única esperança de se elevar na escola da humanidade respeitável é 
esforçar-se na direção de tudo aquilo que é distinto de si e mais estranho 
às suas preferências peculiares.  

As ideias sobre a criação de instituições africanas como solução para superar o quadro 

imposto aos negros da África e da diáspora foi forte nos discursos dos intelectuais africanos a 

partir de 1870 em diante. E Blyden levanta a necessidade de uma escola organizada com 

professores africanos, não conforme os padrões europeus, mas sim de acordo com a natureza 

do povo e do país para juventude africana. O colégio seria orientado não apenas para fins 

intelectuais, mas também para propósitos sociais, obrigações religiosas, objetivos patrióticos e 

desenvolvimento racial (civilização). 

A melhor época do pensamento africano tem sido evidenciada por diversos 

intelectuais e é para Devés-Valdés (2008) em termos de criatividade, de grandes figuras, 



 

131 

 

de impacto ou projeção para além da região, a época de meados do século XX quando o pan-

africanismo, do movimento negritude e do “socialismo africano” representam o 

amadurecimento de ideias que levam a ações que modificam as dinâmicas no contexto 

africano.  

Não encontro concordância sobre a origem do pan-africanismo. Para Almeida (2007) a 

fundamentação teórica do pan-africanismo é iniciada por Alexander Crummell que manifesta 

em seus textos a ideia da existência de um povo negro  que por sua vez constituía uma 

unidade que teria no continente africano o seu lugar. Ele defendia, baseando-se na ideia de 

civilização presente no século XIX, a adoção da língua inglesa como a língua a ser empregada 

na construção de um estado negro africano. Para Knight, Talib e Curtin (2010) Henry 

Sylvester Williams podem ter iniciado o pan-africanismo com a criação da Pan-African 

Association e por ter sido ele  a utilizar o termo pela primeira vez na por ocasião do primeiro 

congresso pan-africanista em Londres, em 1900.  

Em 1897, Henry Sylvester Williams, jurista nascido em Trinidad e 
habitante de Londres, fundou a Pan-African Association, cujos membros 
posteriormente teriam entre si: George Padmore, Kwame Nkrumah e C. 
L. R. James. No curso dos anos 1920, Marcus Garvey fundou a Universal 
Negro Improvement Association cujo objetivo consistia em promover a 
descolonização da África e unir os africanos de todo o mundo. A 
organização de Garvey possuía antenas no Canadá, nos Estados Unidos 
da América do Norte, nas Antilhas, na América Latina e na África. 
Quando esta associação pereceu, em 1927, a África, muito 
particularmente em referencia a questão etíope, já começava a 
desempenhar um papel de primeira grandeza nas questões mundiais. 
(KNIGHT, TALIB e CURTIN, 2010, p. 904) 

Frente às discordâncias sobre a origem do movimento pan-africanista, veremos abaixo 

alguns aspectos da força do pensamento daqueles que colocaram a África como sujeito na 

história e nas ciências. 

 

4.2 O Pan-africanismo e a força intelectual negra do século XX 

Após partilha da África definida em 1885 os movimentos de caráter intelectual, 

filosófico, político e social que aconteciam na diáspora e envolviam a população negra de 

descendência africana tornaram-se mais articulados e efetivos o que resulta na criação de uma 
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série de eventos, organizações e publicações cujas ideias e pautas visaram à defesa dos 

direitos humanos e civis, da unidade soberana, espiritual e política, da produção científica 

sobre a África e os africanos. 

O movimento composto e organizado por intelectuais da diáspora cujos nomes mais 

conhecidos no ocidente são Antenor Firmin 51 (1850 – 1911), Edward W. Blyden 52 (1832 – 

1912), WEB Du Bois 53 (1868 — 1963), Henry S. Williams (1869 – 1911), Marcus Garvey54 

(1887 – 1940), Kwame Nkrumah (1909 – 1972), George Padmore (1903-1959) dentre outros, 

dá origem ao pensamento africano com abrangência internacional. Nomes de uma limitada 

lista que fazem parte de uma elite intelectual empenhada em elaborar teses de valorização 

sobre o percurso histórico e civilizacional africano como objetivos de aumentar o nível de 

consciência e identidade africana nos dois lados do Oceano Atlântico.  

Integrantes desse movimento passaram a criticar abertamente a instalação colonial no 

continente africano e os aparentes interesses e preocupações no bem-estar e no 

desenvolvimento que os Europeus apresentavam em seus discursos. Outra tese defendida pelo 

movimento pautava a unidade africana como vital para a soberania econômica, social e 

política elevando as pessoas de ascendência africanas a um nível de autonomia e valor 

apropriados pelos imperialismo violento e conduzindo à emancipação final das colônias. 

Nascimento (2008) diz que o surgimento e o desenvolvimento das ideias pan-

africanista estão alicerçadas no triangulo histórico traçado entre o Caribe e Estados Unidos em 

um vértice e a Europa e a África Ocidental nos outros. Manifestam o caráter de uma elite que 

não estava no continente africano, mas estava em condições de pensar a problemática 

existente. Não se pode ignorar que seus líderes tiveram suas formações acadêmicas e 

intelectuais orientadas pelo pensamento acadêmico americano, inglês, francês e português, e, 

considerando que a ciência em voga tinha fortes pressupostos racista antiafricanos e suas 

instituições sociais também, este grupo evidencia, em minha análise, a consciência da 

                                                 

51 Haitiano, foi antropólogo, jornalista, político e autor do livro Essai sur l´égalité des races humaines  (1885) publicado em 
resposta ao livro do escritor francês Arthur de Gobineau Um ensaio sobre a desigualdade das raças humanas (1885).  
52 Nasceu em St Thomas, uma das Ilhas Virgens no Mar do Caribe (agora Ilhas Virgens dos Estados Unidos) nas Antilhas e 
foi um educador, escritor, diplomata e político atuante na Libéria, país africano que alcançou sua independência em 1847.  
53 Norte-americano, foi o primeiro homem negro a receber título de doutor em filosofia pela faculdade Harvard, publicou em 
1896 o livro The Supression of the Áfrican Slave Trade e em seguida The Souls of the Black Folk. 
54 Comunicador, empresário e ativista jamaicano considerado um dos maiores ativistas da história do 
movimento nacionalista negro. 
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existência de uma origem comum entre os negros da diáspora, o sentimento de solidariedade 

diante luta contra a violenta segregação racial nos diferentes contextos em que a população 

negra estava inserida, a conexão deles, ainda que não de nascimento, mas de espírito com o 

passado africano. 

E diferentes dos intelectuais do século anterior, os pan-africanista do século XX não 

colocaram a igreja e as ideias de civilização europeia a frente dos propósitos do movimento.  

Considerou-se por alguns interlocutores contemporâneos que o pan-africanismo foi 

somente uma chamada aos negros voltarem à África e tornarem-se africanos, mudando 

inclusive os nomes. Mas concordo com Nascimento (2008), e embora algumas das suas 

primeiras manifestações tenham se articulado dessa forma, o pan-africanismo significou a luta 

maior pela libertação dos africanos em todos os lugares onde se encontravam. Eles 

propunham a unidade política e o reagrupamento das diferentes etnias divididas pelas 

imposições dos colonizadores, assim como valorizavam aspectos distintos da cultura africana 

e defendiam a ampliação do uso das línguas e dialetos africanos, proibidos ou limitados pelos 

europeus. 

O discurso "Eu sou um Africano" foi conceito chave da agenda política pan-africanista 

e trouxe com ele um novo caminho epistemológico a partir do qual seria possível seguir com 

a possibilidade de desafiar os pressupostos universalistas do discurso eurocêntrico e apreender 

a complexidade do conhecimento sobre a África. Para Fábio Gomes (2014) alguns dos valores 

estruturais do Pan-africanismo, como a solidariedade, a identidade e a consciência histórica 

estão intrínsecas às experiências milenares de formação dos primeiros Estados africanos 

durante a antiguidade.  

O historiador carioca cria uma periodização do Pan-africanismo em quatro fases que 

difere das ideias gerais sobre o movimento. Para ele a 1ª Fase está entre os séculos XVI \XIX 

e corresponde aos movimentos de resistência e luta contra os estados europeus; a 2ª Fase de 

organização ideológica de movimentos nacionalistas de libertação entre as décadas de 

1900\1920; a 3ª Fase de ascensão dos movimentos e partidos políticos nacionalistas no 

continente africano, pós-lutas pelas independências; e a 4ª Fase corresponde de 

independências nacionais, construção da Organização da Unidade africana, Golpes de Estado, 

e avanço do neocolonialismo entre as décadas de 1960 \1980. 



 

134 

 

Em sua divisão, Gomes considera que os movimentos de resistências existentes em 

África entre os séculos XVI e XIX retratam a primeira fase do pan-africanismo por estar 

marcado por ações de luta proativa contra o sistema europeu. Muitos dos escravizados 

conseguiram canalizar seu intelecto, energias físicas e criativas na formação de microestados 

capazes de reconstituir instituições e culturas africanas fora da África (GOMES, 2014, p. 

42). No Brasil essas lutas podem ser observadas nos quilombos que geraram uma série de 

princípios políticos, culturais e ideológicos fundamentais para a conscientização histórica da 

população negra na sociedade brasileira colonial, e na revolução do Haiti que desencadeou 

uma série de ações de ruptura e tentativas de guerras pela libertação de escravizados nas 

Américas, tornando-se uma referencia.   

A partir de 1900, WEB Du Bois e Marcus Garvey organizaram, a frente do 

movimento, uma série de congressos internacionais pan-africanos com ações políticas 

coordenadas para conseguirem reunir africanos das Américas, da Europa e da África em uma 

esfera de interesses em comum. O contexto político e econômico dos Estados Unidos vividos 

por ambos no início do século XX era de uma crítica tensão racial. Eles projetavam e 

incentivavam a criação de escolas e cursos de formação dentro das comunidades por saberem 

que a confluência de conhecimentos práticos e teóricos era decisiva para a descolonização 

africana e emancipação negra na diáspora. 

Para Almeida (2007)  Du Bois foi, na verdade, a primeira figura a lançar bases teóricas 

mais organizadas e práticas para o movimento pan-africano e a sistematizar intenções que 

incluía a luta “pela autodeterminação nacional,  pela liberdade individual e por um socialismo 

democrático.” Combatia radicalmente a ideia fomentada por Blyden e defendida por Garvey 

de repatriação dos negros dos EUA para retornar a África. 

Países como Estados Unidos e Brasil desenvolveram programaram de estímulo ao 

retorno das populações negras à África (como mostra o livro A casa da Água), principalmente 

daqueles que demonstravam mais insatisfação com as condições sociais em que viviam. 

Gomes acredita, e eu também, que as motivações destes programas eram de ordem racista. No 

entanto, Nascimento (2008) fala sobre a experiência na Libéria e diz que os retornados saíram 

dos Estados Unidos com a decisão de criar uma nova realidade para jovens africanos 

inspirados nas ideias de Blyden. E foi então que a partir 1818 médicos, jornalistas, jovens, 
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vão para Libéria com alto senso de missão: pioneiros de uma aventura que esperavam ser capa 

de transformar a situação e a fortuna dos povos africanos em todas as partes. O objetivo da 

Libéria era o resgate da África e a emancipação e elevação da raça africana. 

Nas primeiras décadas do século XX, as resistências internas do continente africano ao 

colonialismo europeu proliferaram-se através de jornais, artes e movimentos sociais 

anticoloniais, e como nos mostra Gomes (2014), os congressos Pan-africanos, mesmo 

acontecendo na Europa, possibilitaram diálogos e trocas de experiências entre povos africanos 

em todo o mundo, e a partir de 1932 as publicações contra o colonialismo na revista Legitima 

Defesa e no Jornal Estudante Negro, produzidas por intelectuais da América central e do 

Senegal radicados em Paris destacaram-se produzindo o movimento literário, acadêmico, 

cultural da negritude, que reuniu uma gama de intelectuais como o próprio Aimé Césaire, o 

guianense Leon Damas, e o senegalês Leopold Senghor.  O pesquisador citado acima ainda 

destaca que esta década foi um período de forte influência comunista entre os articuladores do 

Pan-africanismo, principalmente na esfera dos intelectuais congressistas.  

A pesquisadora Almeida (2007) apresenta em seu artigo as principais reivindicações 

realizadas nos congressos pan-africanistas que promoviam basicamente a reunião para 

reivindicar direitos civis dos negros e igualdade racial até o quinto encontro, quando em 1945, 

em Manchester, iniciaram os discursos anti-coloniais. As principais reivindicações realizadas 

nesses congressos foram: 

• a adoção de um código de proteção internacional dos indígenas da África;  
• o direito à terra, à educação e ao trabalho livre;  
• a abolição dos castigos corporais nas colônias; a “Declaração ao Mundo” que 

em sua essência, reclamava para os negros iguais direitos aos dos brancos;  
• a assinatura de um manifesto final com um “Apelo ao Mundo” pela igualdade 

e cooperação de todas as raças e pela justiça e solidariedade universal e a 
criação da “Associação Internacional Africana”;  

• um manifesto que formulava reivindicações para o tratamento dos negros como 
homens, caminho condutor para a paz e para o progresso, e também se referia 
ao desarmamento mundial e à organização do comércio e indústria, já 
assumindo assim uma visão global do  mundo.  

• a representação e participação dos negros nos governos que os representam,  
• a justiça adaptada às condições locais,  
• a extensão do ensino primário gratuito e um desenvolvimento do ensino 

técnico”. 
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A participação nos congressos foi aumentando a medida que os mesmos 
foram conquistando a atenção dos negros e de suas lideranças tanto nas 
colônias americanas e caribenhas como no próprio continente africano. O 
primeiro contou com a participação de “57 delegados negros dos 
territórios africanos sob colonização francesa e britânica, das Antilhas e 
dos EUA.” No quarto já contava com com a maior participação até então 
em congressos, 208 delegados provenientes de 22 Estados americanos e 
de uma dezena de países europeus. (ALMEIDA, 2007, s/n) 

Encontro no Dicionário do pensamento social do século XX (1996) uma síntese feita, 

com base nas resoluções dos congressos pan-africanos, que destacam quatro componentes 

essenciais do pan-africanismo: 1º) a preocupações com os problemas comuns vividos por 

todos os africanos na África ou na diáspora; 2º) a autodeterminação para todos os africanos; 

3º) o orgulho de ser africano por todas as coisas que é ser africano e 4º) a simpatia com o 

sistema socialista e sua implantação no continente africano, embora sobre esse último ponto 

não exista consenso.  

 O pan-africanismo torna-se mais popular entre as elites africanas em África no 

período das lutas pela independência na segunda metade do século XX. Opera então, neste 

período, uma mudança no modo de visualização, de um mundo “colonial” para um mundo 

livre das amarras imperialistas e neste contexto, a descolonização das mentes negras e 

africanas chama-me atenção. 

 

4.3 Da Independência e descolonização das mentes 

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu um intenso processo de independência das 

nações africanas. Não somente porque a Europa ficou bastante debilitada, mas porque sua 

vulnerabilidade foi somada a força dos movimentos nacionalistas de luta pela independência 

nos estados africanos que organizados conquistaram a independência às colônias. A situação 

colocou os países da África mais ativos na comunidade internacional e deu início ao processo 

de descolonização dos estados e de construção nacional. 

O apogeu da maturidade política e do pensamento pan-africano, assim como, o 

nacionalismo, acontece no ano que inicia a segunda guerra, após V Congresso Pan-africano, 

como mostra Nkrumah apud Paim (2014, p. 74):  
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O pan-africanismo e o nacionalismo africano receberam uma expressão 
verdadeiramente concreta no V Congresso Pan-africano, que se reuniu 
em Manchester, em 1945. Pela primeira vez, insistia-se na necessidade da 
existência de movimentos bem organizados e firmemente unidos, como 
condição do sucesso da luta pela libertação nacional em África. Este 
congresso reuniu mais de 200 delegados do mundo inteiro. George 
Padmore e eu próprio fomos secretários da comissão de organização que 
traçou o plano do congresso, e ficamos bastante satisfeitos com os 
resultados do nosso trabalho (...) 

Dessa reunião saíram diretrizes que nortearam as estratégias para as independências 

dos países do continente africano e de um novo projeto de construção dos Estados da África. 

O movimento de luta pelas independências ganhou força após Segunda Guerra Mundial e 

muitos africanos que serviram nas forças armadas durante a guerra tiveram a oportunidade de 

interagir com outros africanos, o que fomentou o nacionalismo africano para uma África livre 

da colonização.   

O evento foi realizado na mesma época que Congresso Sindical Mundial o que deu 

para 5º congresso, segundo Nascimento (2008), caráter sindicalista com a predominância da 

participação operária, além de jornalistas e nacionalistas africanos espalhados pelo mundo, 

uma nova fase do movimento pan-africanista. Na ocasião, houve tensão entre jovens 

operários/socialistas e os mestres mais prudentes e conciliadores que deu ao documento que 

emergiu desse congresso, um caráter chamativo aos representantes dos poderes coloniais um 

tom ao mesmo tempo moderado e afirmativo, como cita Padmore, 1972, p. 407 apud 

Nascimento (2008):  

Os delegados do quinto congresso Pan-africano acreditam na paz, (...) 
Mas se o mundo ocidental está resolvido a dominar a humanidade pela 
força, então os africanos talvez tenham de apelar para a força, como 
ultimo recurso na tentativa de atingir a liberdade mesmo se a força 
superior os destruir, a eles e ao mundo. 

Paim (2014) nos ajuda a compreender esse momento quando os nacionalistas africanos 

ao sul do Saara foram encorajados pelo sucesso dos movimentos nacionalistas asiáticos e pela 

independência de grande parte do norte da África no início da década de 1950. Eles foram 

também incentivados pelos ganhos políticos e sociais obtidos pelos negros nos Estados 

Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, a mentalidade e a consciência dos 

negros africanos e da diáspora não era mais a mesma e assim eles realizaram uma série de 
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greves e movimentos que gerou mudanças nas relações com os países europeus e norte-

americanos.  

Porém, os independentes se formaram sobre a mesma base territorial construída na 

Partilha, mantendo as delineações territoriais, organização política das colônias estabelecidas 

e os conflitos decorrentes do domínio europeu sobre a África, motivados por diferenças 

étnicas, disputas territoriais e questões religiosas. 

A segunda metade do século XX forma o grande período da descolonização do 

continente africano e do Caribe, não só no que tange aos aspectos políticos e territoriais, mas, 

sobretudo, no projeto pensado para a descolonização das instituições sociais e das mentes 

resultado da organização do movimento pan-africanista e nacionalista. Contudo, me parece, 

que essa elite intelectual, ao voltar para o continente respondeu as necessidades nacionais 

imediatas de romper com os projetos imperialistas, mas não rompeu com os modelos, nem 

com a ciência eurocêntrica nas instituições.  

Os jovens líderes “modernos” governam, com mentalidades e sistemas de 
lei,ou ideologias, diretamente herdados de modelos estrangeiros, povos e 
realidades sujeitos a outras leis e com outras mentalidades. Para 
exemplificar, na maioria dos territórios da antiga África ocidental 
francesa, o código legal elaborado logo após a independência, por nossos 
jovens juristas, recem‑saídos das universidades francesas, está pura e 
simplesmente calcado no Código Napoleônico. O resultado é que a 
população, até então governada segundo costumes sagrados que, 
herdados de ancestrais, asseguravam a coesão social, não compreende por 
que está sendo julgada e condenada em nome de um “costume” que não é 
o seu, que não conhece e que não corresponde às realidades profundas do 
país. (BA, 2010, P. 210) 
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A luta e conquista africana é ainda um conjunto de episódios poucos conhecidos no 

Brasil e pela população negra, e conhecê-los é essencial não só para o empoderamento da 

identidade livre dos estigmas, mas principalmente para o fortalecimento dos esforços dos 

povos da África para conquistar suas independências, assegurar seu desenvolvimento e 

consolidar suas especificidades culturais enraizado em uma consciência histórica renovada e 

necessária para a educação da juventude que queria superar os problemas da África. O viés 

pan-africano compôs um elemento central dos movimentos anticolonialistas no continente 

africano. Acessar o acervo que já existe (maioria ainda em francês e inglês) é um grande 

passo que devemos dar em direção à descolonização da história e dos movimentos 

nacionalistas pela independência. Sobretudo, conhecer para corrigir os equívocos na retomada 

dos estados africanos por africanos cuja base intelectual, apesar de proporcionar crítica e 

reflexão, se resguarda em teorias eurocêntricas. E assim, outro passo em direção a 

descolonização das instituições sociais tanto em África como na diáspora.  

 

Figura 4 - Mapa 1 - Datas das Independências dos Estados Africanos 

 
Fonte: http://slideplayer.com/slide/8675637/ 

http://slideplayer.com/slide/8675637/
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4.4 Conhecimento sobre África versus Conhecimento africano 

Segundo o cientista costa-marfinense Hountondji (2010), há duas perspectivas sobre a 

qual podemos observar os Estudos Africanos: uma que trata do conhecimento de África e 

outra que trata do conhecimento de Africanos. Os conhecimentos produzidos sobre África 

encontra-se em uma variedade distinta de disciplinas acadêmicas que lançam luz ao estudo de 

um mesmo objeto, a África, a partir de ângulos diferentes: como a história, a sociologia, a 

linguística, a economia; geralmente tem-se nas instituições educacionais um discurso histórico 

sobre África e não um discurso histórico proveniente de África ou produzido por africanos, 

um discurso sociológico ou antropológico sobre África e não uma tradição sociológica ou 

antropológica desenvolvida por africanos em África. Os conhecimentos produzidos sobre 

África é marcado por uma espécie de pecado original, tendo em vista o papel objetivo que 

desempenhou na história da colonização e do imperialismo. 

Muitos produtores de conhecimento sobre África partiam/partem do princípio de que 

há uma ausência de consciência científica e filosófica dos próprios sistemas de pensamento 

africanos e que apenas os analistas ocidentais, que os observavam a partir do exterior, e que 

dominam os pressupostos epistemológicos eurocêntricos (que criaram e desenvolveram) 

poderiam traçar um quadro sistemático da sabedoria africana. Para Hountondji (2010) existe 

uma contradição na filosofia ocidental quando esta se considera a mais autoconsciente de 

todas as disciplinas intelectuais, mas presume ao mesmo tempo em que as filosofias não 

ocidentais estão desprovidas dessa consciência de si mesmas. O que podemos ver nas duas 

citações abaixo em que o autor ilustra essa ideia, na voz de um franciscano Belga no séc. XX: 

Não esperemos que o primeiro negro com quem nos cruzamos na rua 
(sobretudo se for jovem) nos dê um quadro sistemático do seu sistema 
ontológico. Não obstante, esta ontologia existe; ela penetra e enforma 
todo o pensamento do primitivo e domina--lhe todo o comportamento. 
Recorrendo aos métodos de análise e síntese das nossas disciplinas 
intelectuais, podemos e, portanto, temos de auxiliar o “primitivo” a 
procurar, classificar e sistematizar os elementos do seu sistema 
ontológico.  
 
E mais adiante: 
 
Não pretendemos que os Bantus sejam capazes de nos presentear com um 
tratado filosófico acabado, já com todo o vocabulário próprio. É graças à 
nossa própria preparação intelectual que ele irá sendo desenvolvido de 
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uma forma sistemática. Cabe‑nos fornecer-lhes um quadro preciso da sua 
concepção das entidades, de forma a que eles se reconheçam nas nossas 
palavras e concordem, dizendo: “Vós percebestes‑nos, agora conheceis-
nos completamente, “conheceis” da mesma forma que nós 
“conhecemos”. (TEMPELS,1969 Apud HOUNTONDJI, 2010,p. 133 e 
134 ) 

Concordo com Hountondji (2010) e não acho que o primeiro dever dos filósofos ou 

cientistas africanos seja descrever ou justificar sua cosmovisão ou dos seus antepassados e/ou 

os pressupostos racionais das suas culturas para comprovar ou justificar a existência de uma 

“inteligência” própria. O pensamento africano visto historicamente como periférico, marginal, 

imaturo teve/tem seu legado imaterial roubado assim como aconteceu com as terras. 

Muitos dos pensadores ocidentais que escreviam profusamente sobre os sistemas de 

pensamento africanos deixaram de poder ser vistos como pertencentes à filosofia africana, 

mas sim produtores sobre a filosofia africana, demarcando a distinção entre africanistas e 

africanos no campo da filosofia. Para o pesquisadr supra citado, a filosofia africana abrange 

todo um conjunto diverso de obras que pouco ou nada têm a ver com a questão concreta da 

existência de uma filosofia africana. 

Imaginemos um grupo de acadêmicos africanos que estudem Japonês, 
por exemplo, ou Inglês, Alemão ou Português. Deles não se dirá que 
estão a contribuir para o desenvolvimento de uma tradição de 
investigação linguística em África, mas sim que estão a produzir uma 
linguística japonesa, inglesa, alemã ou portuguesa. (HOUNTONDJI, 
2010, p. 121) 

Falando sem rodeios, há que dizer que os acadêmicos africanos têm participado, até 

agora, numa discussão vertical com os seus parceiros ocidentais, ao invés de entabularem 

discussões horizontais com outros acadêmicos africanos. Não existe qualquer unanimidade 

em África, há tensões intelectuais e no que diz respeito à filosofia, este tipo de pluralismo 

parece ser algo muito valioso e frutífero se levar os acadêmicos africanos (assim como já 

acontece com grandes nomes na diáspora) a assumir as suas responsabilidades intelectuais 

próprias... Há uma tendência nos estudos africanos a investigar temas que são apenas interesse 

de um público ocidental e ao serem publicados em revistas científicas sediadas fora da África, 

atendem a necessidade de leitores não africanos.  

Mesmo quando publicamos em África, a verdade é que as próprias 
revistas académicas africanas são mais lidas fora do que dentro de África. 
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Neste sentido, a nossa actividade científica é extravertida, ou seja, 
orientada para o exterior, destinada a ir ao encontro das necessidades 
teóricas dos nossos parceiros ocidentais e a responder às perguntas por 
eles colocadas. O uso exclusivo de línguas europeias como veículo de 
expressão científica reforça esta alienação. A maior parte dos nossos 
compatriotas vê-se de facto excluída de qualquer tipo de discussão sobre 
os resultados da nossa investigação, uma vez que nem sequer entende as 
línguas usadas. (HOUNTONDJI, 2010, p. 128) 

O pesquisador credita que este modo de fazer investigação promove uma atividade 

científica autônoma e autoconfiante. Em contrapartida, receio bem que o modo como fazemos 

investigação em África seja exatamente o oposto disso. Hoje temos em África, nos diversos 

campos do meio acadêmico, comunidades científicas regionais, sub‑regionais e nacionais. 

Temos universidades e centros de investigação, alguns deles muito bons. Temos excelentes 

cientistas e investigadores, alguns dos quais com carreiras muito bem sucedidas. Apesar de 

todo este progresso, contudo, parece que estamos muito longe de atingir um processo 

autônomo e autoconfiante de produção de conhecimento e de capitalização que nos permita 

responder às nossas próprias questões na psicologia, na física, na filosofia, na economia, na 

pedagogia e etc. 

O conhecimento de África e africanos deve fazer parte de um projeto de conhecer-se a 

si mesmo para transformar E não mais se contentar-se em contribuir apenas para a 

acumulação do conhecimento sobre África, um tipo de conhecimento que é capitalizado tal 

como acontece com todos os outros sectores do conhecimento científico. Concordo com 

Hountondji (2010) e acredito que os investigadores africanos envolvidos nos estudos 

africanos deverão ter uma outra prioridade: desenvolver uma tradição de conhecimento em 

todas as disciplinas e com base em África, uma tradição em que as questões a estudar sejam 

desencadeadas pelas próprias sociedades africanas e a agenda da investigação por elas direta 

ou indiretamente determinada 

Para Kaphagawani e Malherbe (2002) a epistemologia africana existe porque existe a 

filosofia africana e sua relevância conceitual e tão importante como a ética, a estética e a 

metafísica africanas. Para os autores existem quatro tipos de caracterização da filosofia 

africana: a etnofilosofia, a filosofia da sagacidade, a filosofia política-ideológica e a filosofia 

profissional que podem assim ser sintetizadas: 
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A etnofilosofia, por exemplo, examina recursos da cultura como 
linguagem e cerimonias religiosas, para obter pistas sobre os sistemas 
filosóficos, e também sobre a epistemologia. O estudante da filosofia da 
sagacidade encontrará respostas para questões acerca do conhecimento 
perguntando aos sábios anciões da tribo o que eles têm a dizer a respeito; 
o filósofo político-ideológico tipicamente tem um objetivo social em 
mente em sua teoria do conhecimento; o filósofo profissional vai querer 
estudar a literatura internacional de epistemologia e manter lado a lado 
com o atual debate acadêmico sobre conhecimento. (KAPHAGAWANI e 
MALHERBE, 2002, p. 01) 

Não se pode pensar que os estudos franceses sobre África, ou portugueses, ou 

brasileiros sobre África são os mesmos que os estudos africanos acerca de qualquer objeto ou 

fenômeno. Ainda carecemos do conhecimento de pesquisas com bases epistemológicas de 

matriz africana. Compreender epistemologia africana é, compreender à racionalidade africana 

tendo em vista que a base histórica, social e cultural da população é diferente e essa diferença 

reflete em toda uma constituição filosófica, estética, ética, moral diferente.  

Por isso concordo com Kaphagawani e Malherbe (2002) e reafirmo a importância de 

compreendermos a epistemologia africana para que sejamos capazes de construir uma 

identidade intelectual coesa com as problemáticas das populações negras nos contextos no 

mundo, que atenda nossas demandas particulares. 

O caráter distintivo de um grupo étnico particular pode ser ameaçado, 
quando as pessoas são seduzidas por modas que estão fora de sua própria 
cultura. Se queremos moldar uma identidade social e ética distinta, 
devemos resistir ao apelo da assimilação cultural (geralmente a 
assimilação de uma cultura dominante por parte de todas as outras), (...). 
Por outro lado, devemos nos assegurar que nossa cultura africana esteja 
viva e progredindo, renovando-se ao descartar práticas e ideias 
desgastadas, pegando o que é preciso de outras culturas para se adaptar às 
circunstâncias de mudança. (KAPHAGAWANI e MALHERBE, 2002, p. 
06) 

Então é preciso ser cuidadoso ao falar de uma forma geral da filosofia, racionalidade, 

religião ou modo de vida tradicional africano pois ha complexidade .olhar apenas para a 

“cultura tradicional africana” e a “moderna cultura ocidental” são grandes armadilhas que 

levam ao erro da generalização. A epistemologia africana tem de levar seriamente em 

consideração tanto as semelhanças quanto as diferenças entre as diferentes concepções de 

conhecimento e verdade nas diferentes culturas africanas. Se a epistemologia africana é de 

relevância para África contemporânea, ela tem que lidar e assimilar qualquer coisa que for 
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assimilável a partir dos avanços da ciência e da tecnologia do ocidente. é importante 

considerar que a medida que experimentamos outra cultura ampliamos o padrão  e o plano de 

fundo mais geral para pensar e apreciar nossas próprias  

Na África, os sábios são os anciãos das tribos, pessoas cuja sabedoria e 
conhecimento das tradições, do folclore, valores, costumes, história, 
hábitos, gostos e desgostos, do caráter e pensamento de seu povo, são 
muito grandes. Os sábios são os porta-vozes de uma cultura. Eles são 
chamados por pessoas comuns para julgamentos oficiais e decisões sobre 
os mais diversos assuntos. Os sábios da sociedade tradicional africana são 
uma rica fonte de ideias filosóficas, a matéria-prima de muitos trabalhos 
de filósofos profissionais africanos que visam sistematizar a filosofia 
popular de determinadas sociedades, comunidades linguísticas ou grupos 
étnicos africanos. (KAPHAGAWANI e MALHERBE, 2002, p.13) 

Há inúmeros cientistas e filósofos africanos contemporâneos que se dedicam não só a falar 

sobre África, mas a produzir conhecimentos a partir dos problemas que emergem no dia a dia. O 

cerne desse paradigma, portanto, está na afirmativa de que os africanos devem “operar como 

agentes autoconscientes” de sua história, cuja autodefinição positiva e assertiva deve partir da 

“cultura africana. 

 

4.5 Afrocentricidade ou afrodescendência? 

A afrocentricidade e afrodescendência são dois paradigmas científicos distintos que 

representa rupturas dentro do sistema epistemológico eurocêntrico que considero urgente 

serem amplamente discutidos e conhecidos por pesquisadores negros e negras em função da 

necessidade de redefinição contra hegemônica diante de um projeto de civilização como o 

único modelo possível. 

A afrodescendência  aparece como conceito e metodologia muito presente nas 

investigações científicas de pesquisadores negros após a promulgação da lei 10.639. O 

conceito de afrodescendência nasce, segundo Cunha, do conhecimento do passado africano, 

nasce, sobretudo, em decorrência deste conhecimento e da necessidade de relacionar o 

passado africano com a história das populações negras na diáspora. Enquanto para a 

afrocentricidade não é questão central o senso coletivo de africanidade revelado na 

experiência comum do mundo africano na diáspora, para a abordagem da afrodescendência é. 
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A afrocentricidade foi sistematizada teórico-metodologicamente por Molefi Asante na 

década de 1980, mas tem origem nos Estados Unidos na década de 1960 quando um grupo de 

intelectuais afro-americanos inseriram os Estudos Negros nos departamentos das 

universidades, começando a formular uma matriz própria e maneiras originais de análise do 

conhecimento numa “perspectiva negra” como oposição a produção existente baseado na 

ideia de que os povos africanos devem remover a ideia de Europa do centro da realidade 

africana.  

O paradigma da afrocentricidade admite a centralidade do negro no processo científico 

levando-os a conscientização sobre si mesmo dentro do processo e coloca que quando povo 

negro tem seu ponto de vista centrado, na própria história como centro; então, se enxerga 

como agentes, atores e participantes ao invés de marginalizados na periferia da experiência 

política ou econômica. Essa centralidade é mediada por duas categorias fundamentais: espaço 

e tempo.   Se a base epistemológica eurocêntrica está na Grécia clássica, a da afrocentricidade 

está no Egito clássico. As cinco características gerais do método afrocêntrico traduzidas por 

Nogueira Jr 55. São em síntese aqui mostradas: 

1. Nenhum fenômeno pode ser apreendido adequadamente sem ser localizado 

primeiro. Um fenômeno deve ser estudado e analisado a partir das relações de tempo e espaço 

psicológicos. Este é o único modo para investigar as complexas interrelações entre ciência e 

arte, projeto e execução, criação e manutenção, geração e tradição e tantas outras áreas 

atravessadas pela teoria. 

2. O fenômeno é considerado múltiplo, dinâmico e em movimento e, portanto, ele é 

imprescindível para uma pessoa anotar cuidadosamente e registrar de modo preciso a 

localização do fenômeno em meio às flutuações. O que significa que o(a) investigador(a) deve 

saber onde ele ou ela se encontra no processo. 

3. O método é uma forma de crítica cultural que examina a ordem e os usos 

etimológicos das palavras e termos para reconhecer a localização das fontes de um(a) 

                                                 

55 Renato Nogueira Jr. é ativista e intelectual, engajado em pesquisas e práticas afrocentradas no Laboratório de Estudos 
Afro-Brasileiros da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro), atua como Professor de Filosofia da Educação o 
Departamento de Educação e Sociedade do Instituto Multidisciplinar da UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro). Artigo em http://conscienciarevolucionaria-kassan.blogspot.com.br/2009/11/dr_17.html 
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autor(a). O que nos permite articular ideias com ações e ações com ideias baseado no que é 

pejorativo e ineficaz, e, baseado no que é criativo e transformador em níveis políticos e 

econômicos. 

4. O método procura descobrir o que está por trás das máscaras da retórica do poder, 

privilégio e hierarquia para estabelecê-lo como o principal lugar de produção de mitos. O 

método estabelece uma reflexão crítica que  revela que a percepção do poder monolítico não 

passa da projeção de uma armação de aventureiros. 

5. O método localiza a estrutura imaginativa de sistemas econômicos, partidos 

políticos, política de governo, forma de expressão cultural através da atitude, direção e 

linguagem do fenômeno, seja ele texto, instituição, personalidade, interação ou evento. 

Segundo Cunha Jr. (2013) o conceito de afrodescendência toma em consideração uma 

necessidade de complexidade e de territorialidade vinda do pensamento africano. No entanto 

processa a existência conceitual de um grupo social cujas experiências comuns são as origens 

africanas e a passagem pelo escravismo criminoso na diáspora. Em que pese algumas 

diferenças entre ambas as abordagens, são modelos que acredito devem ser compreendidos e 

nortear os posicionamentos políticos e científicos dos pesquisadores negros.  
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PARTE III – O ESTUDO DE CASO: REFLETINDO SOBRE GUINÉ E A 
CIÊNCIA 
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Capítulo 5 O País Africano – Guiné Bissau 

Nós devemos retornar a imaginação institucional das 
sociedades africanas à sua tradição de criatividade 

através da mais larga escala possível da ciência e da 
tecnologia, e nestas bases rearticular uma teoria e uma 

práxis que são apropriadas às suas situações. Nós 
devemos reconstruir a identidade da qual os povos 

africanos se tornaram alienados pelas vicissitudes da 
história e de sua própria amnésia. 

Joseph Ki-Zerbo 

*** 

Figura 5 - Mapa Fortaleza-Bissau 

 
Fonte: google Mapas 

Chegamos à Guiné Bissau. Guiné Bissau é parte da África. Um continente com 54 

países que está dividido em cinco regiões: Setentrional ou do Norte, Ocidental, Central, 

Oriental e a África Meridional. O pouso foi turbulento e a sensação é de que agora, em terra 

firme, podemos caminhar devagar enquanto o novo vem surgindo. Territorialmente o país é 

pequeno, com 36.544 km², o correspondente a 24,5% (4 vezes)  menor que a área do estado 

do Ceará. Com uma população de 1.514.451 habitantes, segundo dados do governo de 2014, o 

correspondente a um pouco mais de 2/3 da população da cidade de Fortaleza, para termos 

uma ideia. Guiné Bissau é o 44º em extensão territorial e o 47º em PIB dos 54 países 

africanos. A população guineense é composta por uma grande diversidade de grupos 

populacionais, nomeados grupos étnicos pela ciência eurocêntrica, que pode variar entre 02 a 
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30, dependendo do tipo de análise dos pesquisadores como veremos no capítulo 6. Em 

consequência da colonização, tem-se o Português como a Língua Oficial obrigatória nas 

instituições de estado, mais ainda o Crioulo como Língua Nacional e outras línguas como 

Balanta, Manjaco, Fula, Mandinga, Pepel, Mancanha faladas entre a comunidade e a família. 

A moeda é a Franco CFA (XOF) que equivale hoje (set/2016) a 0,00003% o valor do Real. 

Um Franco CFA é igual a 0,00555 centavos de Real, ou ainda, você precisa de 180,10 

Francos CFA para converter-se em 1 R$. Quanto ao dólar: 1 $ equivale a 584,22 CFA. 

Feitas estas apresentações informativas iniciais, partimos em nossa caminhada 

exploratória na companhia dos anfitriões colaboradores desta pesquisa: Ampagatubo (2008), 

Cá (2005), Djaló (2014), Furtado (2005), Monteiro (2013), Semedo (2010) e os pesquisadores 

Nº 1, Nº 2, Nº 3 e Nº 4. Eu e vocês leitores somos passageiros, visitantes, transeuntes, 

observadores que chegamos até aqui curiosos para conhecer a perspectiva de pesquisadores 

guineenses inseridos nesta investigação. A finalidade da viagem é específica – atender aos 

objetivos da pesquisa. (P. 42). Seguiremos então um roteiro de viagem elaborado após 

Análise de Conteúdo em que cada parada corresponde às categorias que emergiram das 

mensagens/dos conteúdos das teses e entrevistas dos pesquisadores. Tendências gerais que se 

repetem e podem evidenciar aspectos interessantes como respostas. Segue abaixo o roteiro 

que seguiremos: 

Tabela 6 Roteiro de Viagem – Capítulo 5 
GUINÉ BISSAU O AFRICANO - GUINEENSE 

Parada 1 Parada 2 Parada 3 Parada 4 Parada 5 

HISTÓRIA - PODER TERRITÓRIOS 
IDENTITÁRIOS FORMAÇÃO O CIENTISTA E A 

CIÊNCIA 
CONHECENDO 
O RACISMO 

Na primeira parada serão explorados os aspectos que retratam o lócus do estudo de 

caso: o que pudemos extrair especificamente sobre Guiné Bissau e/ou sobre a África quando 

fosse feita uma relação entre país e continente, como na fala da pesquisadora consultada 

abaixo, que pode representar um conjunto de ideias presentes nas mensagens que não dissocia 

o guineense do africano. Quando se falou de si, falou-se de um povo, quando se falou da 

história do país, falou-se da historia africana, falou do continente África. Nessa relação 

ponderaram-se aspectos positivos: da força, da estética, da riqueza, da resistência, da 

capacidade de se recriar; e aspectos negativos: das perdas, da escravização, da exploração, da 

instabilidade, das ausências dentre tantos aspectos que poderemos apreciar no decorrer dos 
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capítulos. Nas entrevistas este pertencimento está diluído em cada questão levantada, nas 

teses em alguns capítulos específicos (Furtado, Monteiro e Djaló). 

África significa resistência, força, um continente de mais de cinco séculos de exploração, 
escravista, colonialista, ainda consegue proporcionar coisas boas. Quando eu viajo para 
outros países africanos, quando eu encontro em conferencias com intelectuais africanos 
todos preocupados em debruçar essa nova epistemologia sobre África, essa nova forma de 
contar a historia da África, eu vejo como o continente africano não se deixou abater pelos 
flagelos de cinco séculos de escravidão e colonialismo. Foram momentos sombrios, foram. 
Subdesenvolveu o continente africano, sim, (...). Pelo que a África apresentava no século 
VII, VIII e IX das dinâmicas sociais e políticas econômicas, se não houvesse o 
colonialismo, a escravidão, hoje África seria outro continente diferente. Então eu tenho 
muita admiração pelo continente africano, tenho muito orgulho de pertencer à África com 
essa identidade coletiva que nos foi imputado no Brasil. Eu sinto bem. Eu estou satisfeita 
com a minha identidade, com os meus traços, com a minha cor da pele, com meus cabelos, 
em momento nenhum eu sinto vontade de mudar para ser outros, a não ser a forma 
estética de relaxar a raiz. Eu tenho orgulho desse pertencimento, eu tenho essa 
referência africana. Se eu não viesse africana eu pediria para ser. Eu gosto de tudo, em 
termos culturais, gastronômicos, é uma rica diversidade. (...) Eu vou para Europa, vou 
para Portugal, vou pra França, não me encanto como fico encanta quando viajo para 
Dakar, Benin, Argélia. Você vê outras dinâmicas. Eu vejo Europa linda, aquela coisa, mas 
não mexe muito comigo como mexe comigo as particularidades dos países africanos. 
Pesquisadora Nº 4 

Vamos seguir, mas antes, gostaria de apresentar a fala de uma amiga guineense, 

quando em uma tarde em que trançávamos o cabelo, respondeu-me sobre a pergunta de como 

ela administrava a diferença cultural com o Brasil: “Guineense não pensa sobre diferença 

cultural. Guineense é guineense, brasileiro é brasileiro”. 

Fiquei atenta a estas palavras e a forma como minha amiga encerrou a conversa e 

mudou de assunto quando eu estava ávida para discutir nossas diferenças. Compreendi então 

o alerta sobre a importância de conhecer Guiné Bissau e principalmente o pensamento dos 

guineenses sem focar nas diferenças, mas sim focar no que eu não conheço e quero descobrir, 

conhecer, reconhecer - sem parâmetros de comparação, para assim evitar os equívocos que 

outrora destaquei na abordagem epistemologicamente eurocêntrica.  Mas, claro, com 

consciência que estou aqui como uma pesquisadora e uma interlocutora das mensagens que 

procurei apreciar para compreender as ciências no Ocidente e a inserção das populações 

negras (como sujeitos e/ou como objetos de pesquisa) no território científico. 
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5.1 Primeira parada: Fatos históricos  

HISTÓRIA - PODER 

5.1.1. O que existia antes da Colonização 

5.1.2. A colonização em Guiné Bissau - Decapitação das estruturas tradicionais 

5.1.3. Conferência de Berlin 

5.1.4. Luta pela libertação nacional: unidade, luta e progresso 
5.1.5. Guiné atual: Crises e instabilidades políticas - A ordem dos organismos 
internacionais - Desenvolvimento Ou Pseudo-Desenvolvimento 

É complexo o processo de formação social, nacional, identitária de um país que tem na 

sua história a mácula da Colonização.  E mesmo que se considere algum aspecto positivo no 

resultado desta dinâmica imperialista, política, exploratória percebo nas teses e entrevistas que 

os aspectos negativos são denunciados com maior peso, como as maiores herança, que os 

países colonizadores deixam para os países colonizados: expropriação dos bens naturais, 

corrupção, desigualdades socioeconômicas, desigualdades sociorraciais, instabilidade política 

e econômica, destruição das instituições sociais locais, alienação histórica-identitária, 

conflitos demarcados pelo território e população, conflitos identitários. 

A partir dos marcadores históricos Pré-Colonial, Colonial e Pós-Colonial, os 

pesquisadores guineenses situam seus objetos de estudos, tendo a colonização e a luta pela 

independência destaque especial nas análises e descrições que apontam o sistema colonial 

como uma tragédia (Djaló, 2014) e as lutas pela independência como marco de origem dos 

novos projetos de nação e nacionalismo nos quais se confiou que seria o grande passo para a 

emancipação dos guineenses. Os pesquisadores aqui observados se esforçam, com mérito, 

para desmistificar os argumentos que superestimam a dominação europeia, assim como 

parecem buscar através da ciência uma consciência (individual e coletiva) pelo entendimento 

de fatos históricos que os expliquem. Nas entrevistas também foi verificado essa demarcação 

temporal a partir das próprias experiências/vivencias, principalmente sobre o período pós-

colonial, de lutas e de redefinições políticas e institucionais. 
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5.1.1 O que existia antes da Colonização – Guiné Bissau Pré-Colonial 

A história da costa africana Ocidental, onde se situa Guiné Bissau, é marcada pela 

presença de uma população originária de três grandes impérios sudaneses: Ghana, Mali e 

Songhay cujos reinados tinham uma estrutura hierárquica forte de poder centralizado nas 

mãos do Rei. As pesquisas de Ampagatubo (2008), Monteiro (2013), Semedo (2010) 

confirmam que a era pré-colonial de Guiné Bissau está relacionado especificamente com a 

história do Sudão Ocidental de onde adveio a maioria da população inicial de Guiné; mais 

precisamente da Senegâmbia (AMPAGATUBÓ, 2008) ou Mali (SEMEDO, 2010). 

Segundo a pesquisadora Monteiro (2013), a Costa da Guiné, antes uma parte do 

Império de Kaabu 56, foi a primeira região da África Ocidental a ter a presença dos 

portugueses, em 1446 57, quando se inicia um sistema de extração predatória que marca a rota 

comercial de fluxo intensivo de escravizados de várias localidades do continente. A ocupação 

portuguesa nos rios da Guiné formalizou o 1º Ciclo do tráfico de africanos durante a segunda 

metade do Sec. XVI conhecido como ciclo de Guiné. 

O que nós aprendíamos e aprendemos, sobretudo ainda hoje é a história dos grandes 
impérios africanos, mas depois fica a margem, ficam os pequenos reinos que não 
estavam... Alguns podiam até estar, adstritos aos grandes impérios, mas a história delas 
acaba por não ser conhecida, acabam por serem engolidas na história dos grandes 
impérios. Mas claro, se eu quiser conhecer a história dos pequenos reinos do meu próprio 
país eu tenho que estudar a história desses pequenos reinos, depois posso fazer uma 
pequena adstrição com o império do Mali, ou império do Gana que eram impérios que 
controlavam parte de alguns desses pequenos reinos. Mas outros não estavam 
controlados. Então é preciso estudar é preciso ir aos arquivos das bibliotecas e procurar... 
Pesquisador Nº 1. 

Compreendo essa mensagem como uma chamada à necessidade de se investigar mais 

sobre os detalhes da era pré-colonial na região que hoje está Guiné Bissau por que talvez se 

possa encontrar nesse recorte descrições da costa ocidental da África, dos seus povos, 

costumes, das instituições políticas anteriores a ocupação progressiva e autoritária do europeu. 

                                                 

56 Para Monteiro (2013) Kaabú corresponde hoje ao atual Gabu e constitui o último império que os portugueses encontraram 
quando da sua chegada. Desta forma, houve uma grande aproximação entre os dirigentes do império de Gabu e os 
colonizadores, o que mais tarde ocasionou a intensificação do comércio e tráfico dos guineenses. 
57 O português Nuno Tristão é citado em vários trabalhos como o navegador que primeiro chegou em Guiné Bissau. Ele e 
seus companheiros foram mortos a flechadas pelos guineenses. 
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Dados históricos já relatam, por exemplo, que no império do Mali havia uma cultura científica 

que observei ser mencionada nas teses e entrevistas. 

A chegada dos Portugueses em Guiné Bissau, assim como no Brasil, é situada como o 

marco de origem de um novo lugar, como se nada houvera antes, e os processos sociais que 

surgem após este marco histórico ganham proporções de maior peso nas análises dos 

pesquisadores em decorrência, acredito, de toda uma bibliografia e ciência existente sobre a 

conquista imperialista: em francês, inglês e ou português. Furtado (2005), por exemplo, relata 

em tom de denúncia ter muita dificuldade em acessar acervos documentais (africanos) em 

Guiné Bissau em contrapartida a facilidade de encontrá-los na França e em Portugal.  

A primeira fase (de coleta de dados), realizada na Guiné-Bissau, revelou-
se de difícil concretização, por três razões fundamentais: i) o país não 
dispõe de uma biblioteca nacional especializada em educação; ii) os 
arquivos centrais do Ministério da Educação encontravam-se numa 
situação tão caótica e degradante que tornava inviável qualquer consulta 
da natureza da pretendida; iii) a instabilidade institucional e as mudanças 
constantes de ministros, quadros dirigentes e de designação dos 
departamentos geravam sempre mudanças de espaços e movimentação de 
pessoas, tornado difícil a localização dos documentos. (...) Curiosamente, 
os documentos de maior interesse para o presente trabalho, 
desconhecidos na sua maioria na Guiné-Bissau, foram encontrados na 
Biblioteca Nacional, em Lisboa e no IIPE, em Paris. (FURTADO, 2005, 
p. 15) 

Fica então registrada a evidência do quão importante para as populações negras e 

africanas é criar um domínio científico independente das fontes europeias marcadas por 

viciosas terminologias e recortes temporais que negligenciam o poder e a soberania existente 

em África antes da presença forte dos europeus, assim como acessar o acervo autônomo 

existente, como os volumes de História Geral da África.  

As populações africanas e negras na diáspora não precisam incorporar conceitos 

externos para fenômenos sociais internos. Precisamos nos criar e nos recriar. Compreender os 

conceitos que a população africana de língua portuguesa (assim como nós colonizados pelos 

portugueses) dá para qualquer e todo fenômeno é uma urgência para a ciência. Dentro dessa 

lógica, cabe apresentar uma reflexão de Djaló (2014) que diz que antes da colonização a 

população africana conhecia conceito diferente para objetos comuns, como por exemplo, o 

termo fronteira conceituada como “zona” e não “linha”.  Sobrepor conceitos e terminologias 
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científicas à África ficou evidenciado em análise, como um problema nas resoluções e 

entendimentos dos próprios problemas. 

Djaló (2014) enfatiza que África pré-colonial não é abordada na história universal 

como deveria; e tanto ele como Ampagatubó (2008), Monteiro (2013), Semedo (2010) 

recorrem a História Geral da África ou aos teóricos pan-africanistas para pontuar eventos que 

são importantes conhecer. Contudo, mesmo havendo alguma menção aos aspectos culturais da 

Guiné pré-colonial nas teses, são poucas descrições e estudos revelados sobre si mesmo antes 

da relação com o Português. Cunha destaca (em orientação) que em países como Senegal, 

Gâmbia, Camarões, Quênia entre outros este problema foi superado talvez porque entraram 

fundo na corrente de pensamento pan-africanista, diferente de Guiné.  

Sobre os aspectos de organização social pré-colonial, Cá (2005) apresenta que as 

estruturas tradicionais da sociedade guineense constituíam uma formação de tipo 

agrário/rural, com uma organização baseada na produção coletiva em que todos integrantes 

da família tinham um papel fundamental no trabalho que era dividido entre os sexos e a 

mulher, produtora agrícola e produtora de prole. 

O modo de vida era fundado basicamente na agricultura, mas também no 
pastorio, na pesca e na caça. O sistema agrícola era baseado na “rotação 
dos solos”. Nesse sentido a terra era explorada apenas uma vez por ano. 
O trabalho humano, apesar de ser voltado quase todo para as atividades 
agrícolas, também envolvia atividades artesanais, como a confecção dos 
instrumentos rudimentares (catana, fecha, lança, pote, etc.). As 
florestas forneciam condições para a prática agrícola, enquanto a caça e 
pesca eram o vazio para ser ocupado quando houvesse aumento da 
população. Os instrumentos de trabalho eram de custo baixo e podiam ser 
facilmente reproduzidos nas novas aldeias. A produção agrícola era 
multicultural, propiciando uma alimentação diversificada. (CÁ, 2005, 
p.21) 

Acredito que não houve no roteiro de entrevista questões que pudessem levar o 

entrevistado a falar dos aspectos culturais do país no período pré-colonial, e foi um termo que 

surgiu nas teses como marcador temporal, mas arrisco a considerar com bases na análise que, 

assim como no Brasil, Guiné foi conduzida em um processo de formação enlatada que 

supervaloriza o nascimento da nação coma presença dos europeus que mesmo após 500 anos 

reforça complexos que nos inferioriza. Nossa historia pré-colonial não está em nossos 

discursos. Desconhecemos os detalhes do que éramos por que o conhecimento produzido 
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sobre nós não nos valoriza. E o fato de não conhecer pode, acredito, causar os complexos de 

inferioridades, tanto na dimensão pessoal, como na dimensão social. O desconhecimento gera 

ambiguidades, cotradições, alienações, preconceitos, e principalmente, uma aversão ao que 

não se assemelha aqueles que nos colonizaram. 

 

5.1.2 A colonização em Guiné Bissau - Decapitação das estruturas tradicionais  

Djaló e Monteiro destacam que as expedições colonialistas enfrentaram grandes 

desafios e dificuldades na penetração do território guineense e um exemplo dessa resistência 

foi uma série de conflito que os europeus tiveram que enfrentar com o grupo dos Bijagós, 

Balantas e Pepeis, este ultimo que segundo o pesquisador Djaló nunca aceitou a presença 

colonial, diferente do grupo Fula vistos como aliados dos colonizadores no estabelecimento 

comercial de trocas de mercadorias e depois no gerenciamento específico do comércio 

escravista. 

Então todos esses fatos que nós sempre resistimos, embora estávamos ciente da nossa 
inferioridade bélica frente ao colonizador europeu.Mesmo assim resistimos com nossas 
lanças e outros materiais de guerras que estavam a nossa disposição, que é o que nós 
tínhamos. Pesquisador Nº 2 

Os portugueses levaram 60 anos para se estabeleceram em Guiné e os movimentos de 

resistências evidenciados por Monteiro desmistificam a concepção de passividade durante os 

séculos da colonização e contribuirá para corrigir as distorções eurocêntricas, as quais foram 

associadas ao passado do colonialismo na história da Guiné-Bissau que na visão eurocêntrica é 

desdenhada pela historiografia colonial. 

Durante esse período de aproximadamente cinco séculos (1446 a 1974), 
os habitantes da Guiné-Bissau travaram sangrentas lutas de resistências 
contra os colonialistas portugueses, que oscilavam entre as questões 
inerentes à submissão ao pagamento de impostos, ao cultivo forçado de 
produtos de exportação, trabalho forçado, serviço militar, obediência às 
autoridades portuguesas, etc. (MONTEIRO, 2013, p.101) 

Segundo a pesquisadora supracitada, chefes locais se aliaram ao colonialismo e 

recusaram a participação nos processos de resistências por acreditarem em benefícios e no 

apoio para a consolidação no poder nos seus Estados e outros privilégios que poderiam 

usufruir dos portugueses, sem se atentarem  para o fato de se tornarem reféns. “os chefes 
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africanos dificilmente se aperceberam de que os ‘tratados de amizade’ que assinaram 

poderiam arruinar a sua independência e soberania” (MENDY 1994, p.43 apud MONTEIRO).  

É importante evidenciar os chefes locais das comunidades africanas que não aderiram 

aos tratados de “amizade” com os colonialistas que gerou sérios conflitos tanto portugueses 

como seus aliados, os assimilados, categoria que veremos no capítulo 6. Houve disputa 

acirrada não somente de portugueses com a população guineense, mas também disputas entre 

os povos guineenses- estimular as rivalidades entre os grupos étnicos 

Estes conflitos são classificados por Monteiro como processos de resistências: as 

resistências étnicas são denominadas de “resistências primárias”, comandadas por alguns 

segmentos guineenses rurais contra a ocupação portuguesa; as chamadas “resistências 

secundárias” são as organizações urbanas lideradas pela elite intelectual local contra a 

administração portuguesa. As ocupações portuguesas têm fases de intensificação e fases de 

trégua. 

Destaque-se que, na Guiné-Bissau, as resistências tiveram características 
regionais e étnicas, devido à configuração social do país, sendo que cada 
grupo étnico pertence a uma terra. É neste sentido que os processos de 
resistências étnicas foram desencadeados de forma regional por cada 
grupo étnico. Todavia, a divisão não se limitava ao espaço geográfico, 
mas também às tradições culturais destas etnias, ou seja, às formas de 
organização social e cultural de cada sociedade. É nesse cenário de 
divisão do espaço geográfico e étnico que as primeiras expedições 
portuguesas foram desencadeadas, a partir de 1886, e findas em 1897, 
contra os balantas, os beafadas e os oincas caracteristicamente 
identificados como habitantes do litoral do país. (MONTEIRO, 2013, p. 
103) 

A presença da igreja católica e dos missionários é outro fato histórico que reflete no 

complexo processo da formação social guineense – durante e depois da colonização – citado 

por Semedo, Furtado e Monteiro. Os missionários agiam ora como agentes militares a serviço 

do Estado português, ora como agentes de Deus, a serviço da Igreja. 

Registrou-se a presença de várias Ordens Religiosas como os frades da 
Ordem dos Carmelitas, (seis meses), os Jesuítas permaneceram no 
território guineense por doze anos, de 1604 a 1616, e espanhóis 
Franciscanos Capuchinhos que permaneceram no território por quarenta 
anos. Os Franciscanos portugueses desenvolveram sua ação 
aproximadamente 170 anos na Guiné, de 1660 a 1834. Após uma 
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ausência de cem anos, retornaram ao país em 1932 e lá permanecem até a 
data presente. (SEMEDO, 2010) 

Semedo mostra que a Igreja auxiliou na dominação, exercendo ações de persuasão 

contra a prática das religiões de matriz africana, e ações colonizadoras, mas também, segunda 

ela, foi responsável pela educação da população mais carente e descriminada. E que portanto, 

merece registro tanto no setor da política colonial e no educativo, quanto no aspecto cultural. 

Sua pesquisa mostra inclusive o sincretismo que pode ser verificado nas cantigas tradicionais 

cantada e dançada nas mandjuandadi em que o sino e na oração Pai Nosso são recriadas.  

Monteiro e Furtado destacam o trabalho das missões católicas no campo educacional 

algumas vezes como caráter de superioridades de suas escolas frente às públicas do estado. 

Percebo em Cá uma maior atenção a problemática de conversão ao catolicismo pelos 

guineenses no que diz respeito a  liberdade controlada, a obediência,  a aniquilação cultural, a 

destituição do poder dos lideres religiosos, e a imposição cultural e religiosa com programas 

de política de “civilização”.  

No ensino colonial, a Igreja Católica desempenhou papel fundamental na 
docilização dos guineenses.    A Igreja e o Estado estiveram sempre, 
desde o início, unidos por detrás do único objetivo: evangelizar os 
gentios das terras dos descobrimentos.    Para o Estado portugués, 
civilização significava ser culturalmente português e religiosamente 
católico apostólico romano.  (CÁ, 2005, p. 12) 

Cabe aqui a frase as vezes creditada a Desmond Tutu outras vezes a Jomo Kenyatta 

para ilustrar a situação da igreja católica como aliada dos colonizadores: “Quando os 

missionários chegaram à África, eles tinham a Bíblia e nós, a terra. Disseram-nos: "Vamos 

rezar". Fechamos nossos olhos. Quando os abrimos, nós é que estávamos com a Bíblia e eles 

com a terra”. 

Outro grande problema comum entre guineenses e demais povos africanos diz respeito 

às produções científicas sobre comércio dos escravos através do atlântico, pois é recorrente a 

ideia de que a escravização já era um problema africano antes da colonização. Monteiro 

aponta que é preciso compreender a diferença entre os tipos de escravização que aconteceram 

em Guiné Bissau, pois isso facilitará a compreensão das alianças estabelecidas entre a elite 

africana, os árabes e os mercadores europeus. A fase que antecedeu a chegada europeia foi a 

de ocupação árabe e a experiência da escravidão era doméstica por se basear em aprisionar 
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alguém a fim de explorar a sua força de trabalho na agricultura familiar: “Tornavam-se 

cativos àqueles capturados em guerras, feitiçaria, roubo, e, por vezes, os que cometiam o 

adultério, ou aqueles incapazes de quitar suas dívidas e sem recurso de sobrevivência.” 

(MONTEIRO, 2013, p.83) 

Com a presença europeia introduz-se uma ruptura no sistema tradicional guineense e 

criam-se padrões mais violentos e agressivos ao inserir o critério étnico como parâmetro na 

seleção do escravizado. A questão torna-se comercial. O tráfico negreiro causou danos na 

sociedade guineense e destruiu as estruturas políticas, sociais e econômicas como em todas as 

sociedades africanas sob uma forte organização e cumplicidade de grupos africanos e árabes 

com os europeus. Esclarece Monteiro que na escravização euro-ocidental o escravo tornou-se 

uma condição do ser, ao passo que na escravização africana ser escravo era uma categoria 

social: “A escravidão europeia contra africanos foi a mais cruel e extremamente desumana, 

porque ela se centralizava no trabalho forçado, tortura física e na proibição do 

desenvolvimento intelectual e cultural dos povos escravizados”. (MONTEIRO, 2013, p.83) 

O pesquisador Ampagatubo destaca o caráter militar do Estado colonial que introduziu 

na sociedade guineense uma nova organização política contra todas as dinâmicas endógenas e 

destruindo ou ameaçando de destruição as instituições tradicionais, especialmente as dos 

grupos nomeados animistas, cuja tradição religiosa possui um sistema de crenças 

incompreensível para a tradição da ciência ocidental. Para Cá o poder colonial desintegrou-se 

na África ano após ano até meados do século XIX quando vários países africanos dão inicio a 

suas independências nacionais lideradas pelas reconhecidas elites negras das colônias 

portuguesas organizadas em movimentos ou partidos.  

Duas falas sobre esse período histórico me chamaram atenção. A primeira diz respeito 

a uma possível vitimização do africano diante dos fracassos estruturais pós-independência. 

Essa categoria comumente utilizada pelo opressor sobre a vítima, atrelada às vezes a 

meritocracia, aponta a ideia de que é um atraso relacionar as cicatrizes atuais aos eventos do 

passado.  

Uma tendência de hoje em dia é de se... A áfrica sob qualquer coisa dizem que é o 
colonialismo. Quer dizer, o colonialismo passou a ser uma espécie de bode expiatório 
para nossos próprios fracassos atuais. Ainda hoje, 40 anos, ou 60 anos depois de algumas 
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independência, continuam a dizer que o mal foi o colonialismo, que foi o colonialismo que 
fez isso, que fez aquilo, não criou condições, mas nós já tivemos tempos para criar pelo 
menos condições para montar boas estruturas e não conseguimos. Pesquisador Nº 1. 

O pesquisador Nº 1 acredita que já houve tempo suficiente da África superar os 

problemas que ele chama de “próprios fracassos”. Contudo acho importante considerar que 

enquanto a ciência, a filosofia, o pensamento que orienta os intelectuais para a reconstrução 

dos países no continente continuarem sendo apenas de base epistemológica ocidental as 

soluções para os problemas continuarão não obtendo resultados. Outro ponto a destacar nessa 

mensagem é a internalização dos problemas como fracassos individuais, ou nacionais, como 

se as cicatrizes fossem resultados de uma incompetência para evitar as feridas.  Acredito que a 

pauta do colonialismo e imperialismos nas teses e entrevistas aparecem como uma tentativa 

de despertar a maioria adormecida sobre o mal que o grande Maafa nos causou. Perceber as 

cicatrizes sem conhecer nossas próprias versões sobre como elas existiram é um grande 

problema para nós. A segunda mensagem o pesquisador Nº 2 aponta para um possível 

caminho de saída diante das cicatrizes do passado: 

Então tinha essa discussão da colonização, se foi bom ou não (para África)... Isso você 
encontra hoje em algum discurso de chefe de estado como do ex-presidente do Senegal 
Abdoulaye Wade que diz que colonização/escravidão hoje é estéreo que precisamos cavar 
uma cova... Aconteceu, aconteceu. Ou seja, o fim da história. Ele estudou na frança. Isso 
me marcou bastante, o fato de poder ouvir falar do Cheik Anta Diop, Joseph ki-zerbo, de 
trazer para nós os resistentes do Senegal, de Guiné e muitos outros. Então isso é algo que 
me acompanha. Isso mexeu muito com a minha autoestima, mexeu muito com o olhar que 
eu tenho hoje sobre meu povo, sobre mim, sobre a colonização, sobre a escravidão. Que 
não é um fato que aconteceu porque o africano amoleceu, que africano deixou. 
Pesquisador Nº 2 

 

Ao conhecer o pensamento pan-africanista o pesquisador mostrar como se fortaleceu, 

como encontrou respostas e como ressignificou esse período histórico de tanta violência e 

desvalorização. Há no continente africano vários países que desenvolveram modelos próprios 

e originais de responder ao marco histórico da colonização. Foram mais de quatros séculos 

que não devem ser esquecidos, por que não só decapitou as estruturas sociais existentes como 

as pessoas existentes, mas devem ser invertidas as perspectivas de análise e principalmente ao 

período anterior a colonização. 
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5.1.3 Conferência de Berlim 

A delimitação física-política da atual Guiné Bissau, segundo Furtado (2005), é a 

resultante da Convenção de 12 de Maio de 1886, assinada entre Portugal e França, no quadro 

da Conferência de Berlim, outro evento histórico mencionado pelos colaborados desta 

pesquisa. 

Figura 6 – Mapa de Guiné-Bissau 

 
Fonte: MONTEIRO, 2013, p. 97 

 

A Conferência de Berlim foi para Djaló uma partilha acelerada num gesto inequívoco 

de violência geográfica, por meio do qual todo o espaço no solo africano foi recortado, 

ganhando um mapa para ser explorado e submetido ao controle da geopolítica internacional 

com conceitos (como o de fronteira) distantes da compreensão daqueles cujo acervo 

simbólico era totalmente distinto. Como vimos no capítulo 4, foi um evento seguido de um 

período de grande violência, ocupações e destruições em que os tratados estabelecidos liberou 

a Europa realizar um verdadeiro massacre sobre os povos africanos. 

Para Monteiro (2013) a divisão arbitrária desta conferencia- revestida de “tratados 

diplomáticos”, separou de forma autoritária os povos autóctones sem respeitar os acordos 

existentes. Encurralam a maioria dos países africanos, transformando-os, por sua vez, nos 

chamados “Estados clientes”: que mesmo depois de independentes mantiveram-se acoplados 
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à dominação das antigas potências coloniais desenvolvendo uma espécie de dependência 

política e econômica financeira e diplomática protegidos pelos acordos internacionais. 

A partilha da África é citada por Monteiro, Djaló, Ampagatubo, Semedo e Furtado 

como fato da história africana que dividiu territórios, impôs a convivência, no mesmo espaço 

geográfico, de grupos étnicos que nunca antes conviveram. Além disso, instituíram leis, 

costumes e línguas diferentes, adotando a política de assimilação aos povos africanos pautada 

na conversão identitária, regularizada sob a ótica da ideologia do catolicismo, justificando 

“civilizar” os africanos.  

A fragilidade econômica e, sobretudo militar de Portugal, face às 
influências externas veio também reflectir-se nas ex-colónias portuguesas 
em África, em particular na Guiné-Bissau. Essas influências traduziram-
se essencialmente nas políticas coloniais que faziam, das ex-colónias 
portuguesas em África, em particular da Guiné-Bissau, meios e 
instrumentos de compensação da subordinação portuguesa nas relações 
internacionais. De facto para compensar, a sua subordinação nas relações 
internacionais nomeadamente com a Inglaterra, os portugueses, após a 
conferência de Berlim (1884-1885), tiveram que intensificar na Guiné as 
suas campanhas de ocupação, que só terminaram na primeira metade do 
século XX, mais precisamente em 1936 com a conquista e ocupação da 
ilha de Canhabaque no arquipélago dos Bijagós. (AMPAGATUBO, 
2008, p. 105) 

Para Monteiro, as consequências desta conferência para o continente africano são 

inúmeras. Desde a implantação acirrada das disputas étnicas, o subdesenvolvimento do 

continente, a extrema pobreza, até o alto índice do analfabetismo e a perda da autonomia e 

liberdade. Vale ressaltar ainda que foi desenvolvida no continente uma economia voltada para 

os interesses europeus, deixando o continente sem uma boa estrutura econômica. Em negrito 

destaco termos utilizados pela pesquisadora que mais adiante serão analisados. 

A desenfreada rivalidade que se verificava no seio das potências 
europeias, no tocante ao acesso às zonas mais ricas para exploração de 
matérias primas, impulsionou a convocação da Conferência de Berlim 
para organizar a divisão legal das zonas de exploração. Cerca de quatorze 
países europeus se reuniram em Berlim, na Alemanha, a fim de 
discutirem as formas de administrar as suas colônias em África. 
(MONTEIRO, 2013, p. 88) 

Na partilha territorial de África aconteceram casos em que um mesmo povo ou 

comunidade era dividido em vários subgrupos, de acordo com o número de candidatos 
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europeus, sem sequer atentar-se para as diferenças culturais dos povos, como também das 

organizações políticas e sociais existentes, marcados por hostilidades, que tornavam difíceis 

as suas adaptações às estruturas políticas e administrativas coloniais.  

A partilha é um fato histórico conhecido pelos colaboradores da pesquisa como aquele 

que demarcou e legalizou uma série de ações a favor dos europeus e contra os africanos e que 

deixou no pós-colonialismo a herança das disputas por territórios e ainda o forçado controle 

dos governos africanos. 

Figura 7 Mapa Território africano antes e depois da Conferencia de Berlim.  

 
Fonte: DJALÓ, 2010. 

 

5.1.4 Luta pela libertação nacional: unidade, luta e progresso 

“Quem é que não se lembra/ daquele grito que parecia 
trovão?!/ – É que ontem/ soltei o meu grito de revolta./ 

Meu grito de revolta ecoou pelos vales mais longínquos 
da Terra,/ atravessou os mares e os oceanos,/ transpôs 

os Himalaias de todo o Mundo,/ não respeitou 
fronteiras,/ e fez vibrar meu peito” (CABRAL, 1990, p. 

38 apud SEMEDO, 2010). 

A luta pela libertação nacional é fato histórico mencionado em todo conteúdo dos 

colaboradores desta pesquisa. Comandada pelo Partido Africano da Independência da Guiné e 

Cabo Verde – PAIGC (criado em Bissau, em 19 de Setembro de 1956), um grupo de 

nacionalistas dirigido por Amílcar Cabral e apoiado basicamente pelos camponeses 

guineenses (CÁ, 2005, p.16) proclamou a República Independente de Guiné-Bissau em 24 de 

Setembro de 1973, quando João Bernardo Vieira (Nino), então presidente da Assembleia 
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Nacional Popular (Parlamento) assumiu e anunciou ao mundo a conquista após quase 20 anos 

de iniciada a luta, que Segundo Furtado, foi iniciada no dia 23 de Janeiro de 1963, com um 

ataque ao quartel de Tite, no Sul do país.  

O período que antecedeu, entre 1955-1961, foi um marco histórico no continente 

porque uma elite intelectual africana toma consciência de que podiam reassumir a direção dos 

seus próprios destinos. Assim, a independência é resultado de uma série de ações estratégicas 

de reivindicações aos direitos sociais, civis e políticos que aconteciam por todo o interior do 

país, nas zonas rurais, com objetivos de emancipação para um Estado novo e soberano.  

Libertado da colonização portuguesa o país entrou na fase de reconstrução nacional, 

de caráter socialista, citadas nas entrevistas com implicações na vida dos pesquisadores e nas 

teses com implicações da vida sociais/institucional. A experiência do movimento de 

resistência nas regiões libertadas foi o embrião do desejo de uma nova sociedade fundada no 

trabalho coletivo, na unidade de um povo, na participação popular. Segundo Cá, era forte o 

projeto do partido PAIGC de abolir a exploração e eliminar as diferenças de classe (e 

étnica) com o estado nacionalista assumindo o papel econômico dominante. 

Em síntese, podemos dizer que, sob a orientação do PAIGC, a Guiné-
Bissau encaminham-se para um tipo de sociedade com estas 
características: conquista da independência econômica e rejeição ao 
neocolonialismo; eliminação das distinções de classe e da divisão campo-
cidade; forte intervencionismo do Estado ao serviço de todos os 
guineenses, planificação da economia; nacionalização da terra; reforma 
fiscal; controle do comércio interno; nacionalização do comércio externo; 
participação estatal nas empresas; descentralização regional; incentivo às 
novas formas de produção coletiva; e todas essas tendências 
convergiriam para um objetivo, que era a abolição da exploração do 
homem pelo homem. (CÁ, 2005, p. 124) 

Segundo Cá o PAIGC valorizou o que havia de positivo na sociedade tradicional 

guineense e combateu os seus aspectos negativos questionando todos os preconceitos que 

pudessem recobrir ou favorecer a manutenção de relações de exploração e de dominação entre 

as pessoas. Houve durante o período de 1969/1973, em reação ao processo de europeização 

das estruturas administrativas e da decapitação das estruturas tradicionais, segundo Furtado, 

uma política que se assentava fortemente no princípio da Africanização das Estruturas da 

Guiné, segundo a qual a Guiné devia ser ministrada pelos seus naturais Guinéus. “Por Uma 
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Guiné Melhor” visava a valorização e a dignificação das estruturas tradicionais e sua 

transformação em estruturas administrativas.  

Aquelas pessoas que lutaram pela independência de nossos países, numa determinada fase 
da vida delas partiram para a recusa da assimilação colonial, desse processo de 
assimilação colonial. (...) Houve ai um processo que chamaram de Reafirmação do 
Espírito, isso é importante. Pesquisador Nº 1. 

 

Contudo, mesmo diante dos ideais pautados no novo projeto o pesquisador Cá 

considera que houve certa regressão no desenvolvimento do país, quando, depois de libertado 

da administração de Portugal iniciam os processos de reconstrução nacional. 

Percebo um tom de mais crítico e incomodo em Furtado sobre o processo de gestão e 

administração pós-independência. Ele afirma que o país viveu sob um regime autocrático, 

centralizado, protagonizado por um partido único – o PAIGC – na sua qualidade de força 

dirigente da sociedade e como detentor absoluto do controle político e administrativo do país 

assumiu um intervencionismo estatal marcado por saneamentos, repressões, perseguições, 

detenções arbitrárias, expropriações e até fuzilamentos sumários tanto dos que ousaram 

assumir posições discordantes: “Foram sem dúvida, anos de desencanto em relação ao que era 

esperado de um Partido que havia conquistado grande prestígio internacional e “muitos 

amigos”“. (FURTADO, 2005, p. 326) 

O monopólio do partido único abrangia o poder político, a política e as 
acções do governo, as relações entre o Estado e a sociedade civil e as 
organizações de massas (UNTG, UDEMU, JAAC e os Pioneiros Abel 
Djassi), como também os órgãos de comunicação social (imprensa escrita 
e rádio). Em nome da segurança do Estado, muitas manifestações e 
atitudes políticas dissonantes foram severamente punidas (em alguns 
casos com pena de morte). Pelo poder da força era imposta uma “política 
de unanimidade” e um clima de medo e insegurança, dominado por 
perseguições, prisões arbitrárias e execuções sumárias. (FURTADO, 
2005, p. 224) 

As teses de Cá, Djaló, Monteiro, mesmo com críticas, são mais otimistas sobre o 

PAIGC e sobre este período e mostram de forma explícita ou implícita importância dos ideais 

pan-africanistas absorvidos em ações pelos líderes africanos no período colonial, e que aos 

poucos foram sendo colocados na prática no pós-independência. Contudo, Cá reconhece uma 

fase que viria a ser conturbada e em alguns casos violenta, devido ao fato de os seguidores de 
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Amílcar Cabral terem defraudado os objetivos inicias do partido para o país depois de sua 

morte. 

Os intelectuais da independência guineenses se referiam à unidade nacional que não 

devia ser estreita, mas alargada, seja na perspectiva da unidade entre o povo da Guiné e Cabo 

Verde, seja, em geral, em nível africano e de toda a humanidade. Uma unidade que não 

admitisse discriminações de classe, de etnia.  

O processo de descolonização, uma vez que não se concretizou de modo 
pacífico, criou e desenvolveu uma política de assimilação entre os nativos 
africanos. (...) A descolonização não conseguiu suprimir o rumo das 
mazelas provocadas pelo colonialismo, tampouco conseguiu alcançar a 
transformação social e o desenvolvimento do continente africano. 
(DJALÓ, 2014, p.47) 

Djaló acredita que os quadros do PAIGC chegaram à independência política para 

assegurar as tarefas de reconstrução do país, contudo perderam a orientação na realização do 

ambicioso projeto de desenvolvimento e criou contingências e exclusão de alguns membros 

do partido que depois integraram o golpe de Estado de 1980, intitulado “Movimento 

Reajustador”. Para o pesquisador os sucessivos golpes de Estado foram encabeçados pelos 

“camponeses e assalariados” que, na maior parte dos casos, tiveram menos possibilidades 

para se educar durante o período colonial.  

Cá nos mostra que durante a luta de libertação nacional o PAIGC recebeu apoio e 

ajuda dos países socialistas que, na opinião dos próprios dirigentes guineenses, caracterizou-

se, segundo o pesquisador, por ser incondicional no sentido de ser dada sem qualquer 

condição política. No trecho da entrevista abaixo podemos ver a implicação dessa aliança na 

vida de dois pesquisadores: 

Quando Guine Bissau proclamou sua independência o Brasil foi o dos primeiros a 
reconhecer, (...) naquele momento havia uma tensão muito grande lá em Guiné porque 
tinha acabado de sair de uma guerra sangrenta, foi a colônia de Portugal que sofreu mais 
baixas, (...) A Guine Bissau na época fez parcerias com outros países como Cuba, União 
Soviética, claro, países que ajudaram de todas as formas a Guiné Bissau lutar contra o 
regime de colonização de Portugal. Pesquisador Nº 2 
 
 Depois (da independência) nós fomos passear na União Soviética pelo governo, ficamos 
lá um mês só para conhecer a Rússia. Eu tinha 13 anos. Naquela época era bom demais. 
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Época do socialismo. Eles davam valor aos estudantes, diferente de agora que estudo não 
vale nada. Na época valia. Eu tive colegas que foram pra Cuba. Pesquisadora Nº 3 

Foi no processo de luta pela independência que as diferenças culturais (língua, 

tradição, território), evidenciadas na colonização, foram atenuadas pelo discurso de “unidade 

nacional”, merecendo até lema da bandeira nacional da Guiné-Bissau: “Progresso e a 

Unidade Nacional”. A construção e o reforço da unidade nacional liderada por Cabral e outros 

nacionalistas pontuava em suas estratégias que os africanos teriam que passar necessariamente 

pelo processo de desalienação a que foram submetidos, com vistas à valorização cultural, a 

consciência política e reabilitação das suas identidades. A libertação do país, assim como do 

continente, passava pela construção da nação na tomada de consciência do novo sujeito 

humano livre do fardo da colonização. 

Segundo Djaló, a camada que assumiu a missão de dar à Guiné-Bissau a 

independência foi uma facção da pequena burguesia, que não só era consciente dos seus 

interesses e da sua situação, como também foi capaz de organizar a luta. Esta mesma camada 

que emergiu ainda na época colonial revelou-se à altura de dirigir o processo político de 

descolonização. 

A pesquisa de Monteiro revela que poucos africanos podiam prosseguir os estudos 

universitários, porque para se entrar na Universidade era preciso terminar o curso secundário 

com altas classificações, e nos liceus das capitais de Angola, de Moçambique, de Guiné e de 

Cabo Verde reinava, duma maneira clara, a discriminação racial que refletia a 

discriminação econômica e social inerente ao colonialismo. 

Monteiro ressalta ainda que os guineenses em Lisboa 58 - são os filhos dos assimilados 

(ou mestiços como o próprio guineense chama) a quem foram concedidas bolsas de estudo 

para Portugal - tiveram a iniciativa de se organizar em movimentos nacionalistas nos 

meandros da residência estudantil como forma de reivindicarem não só sua condição de 

                                                 

58 Entre os estudantes de países africanos de língua portuguesa residentes no CEI em Lisboa, destacamos Mário Pinto de 
Andrade, Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos, Agostinho Neto, Vasco Cabral, entre outros, que sem dúvida foram 
influenciados pela ideologia pan-africanista e construíram bases teóricas para a reformulação do nacionalismo em seus 
países.  MONTEIRO. 
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negros africanos com estatuto de portugueses, mas também de questionar o sistema 

colonial nos seus respectivos países.  

O que está subjacente a essa reivindicação dos estudantes africanos em 
Lisboa é o fato de que, apesar de serem considerados por questões legais 
assimilados, pela adesão ao catolicismo e ao modelo português de serem 
“cultos”, eles não eram automaticamente considerados portugueses de 
direito, mas sim portugueses de “segunda”. (MONTEIRO, 2013, p. 40) 

O trabalho de Monteiro dialoga constantemente com intelectuais africanos que 

participaram do projeto de nação africana que pode ser definido como a “vontade de uma 

coletividade de criar e de desenvolver o seu próprio Estado soberano, ao ter tomado consciência 

da sua individualidade histórica, na sequência das circunstancias diversas” . o discurso contra o 

sistema de exploração europeia na África apresentava pontos comuns com a diáspora, pulsavam 

os espíritos da comunidade negra, tanto no continente africano, como fora. Nesse contexto, o 

projeto dos nacionalistas africanos visava a uma integração de todos os africanos no continente, 

sob a chancela de uma identidade africana. 

Em sua tese Djaló observa e discute sobre a possível construção da identidade 

nacional guineense unificada sob a ótica do Estado nacional pluriétnico ou de uma sociedade 

pluriétnica. O projeto nacional pautado pelos lideres da libertação guineense se ajustou a ideia 

de unificar os povos distintos e eliminar as ideias absorvida pela política indígena colonial. 

Desafios na transição de uma sociedade colonial para uma sociedade pós-colonial/pós-

independência, em termos de educação e também para a construção do Estado Nacional da 

Guiné-Bissau, que tinha de reprogramar a sua estrutura enquanto Estado emergente.  

A escola é reconhecida pelos pesquisadores como a instituição e o lugar onde se deve 

projetar e executar ações que amplie a consciência sobre si, a consciência identitária e a 

consciência nacional.  

É evidente que é na escola que nos temos que forjar uma nova consciência nacional e, 
portanto, para forjar essa nova consciêncial nós temos que criar programas curriculares 
interessantes que cativem os alunos e que permitam, depois, os alunos se autorrealizarem 
como pessoas e portanto eu acho que é extremamente importante...É no ensino que nós 
temos que forjar uma nova consciência. Pesquisador Nº 1. 
Lembro que eu tive um professor de história que sempre que ele dava aula ele enfatizava 
muito o homem africano, os impérios africanos, os pensadores africanos. Ele citava muito 
Cheik Anta Diop. Que é raro. Porque todo o nosso ensino é baseado muito,  naquilo que o 
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colonizador deixou. O Fanon já chamava atenção para isso também. E que o colonizado 
acaba se passando na língua do colonizador. Então de certa maneira os nossos pais foram 
educados daquela maneira, foram ensinados daquela maneira. (...) mas o professor 
chamava sempre atenção para isso, trazia sempre Joseph Ki-Zerbo, história geral da 
áfrica, mas sempre ficava naquela discussão também, se a colonização não tivesse 
acontecido, se a áfrica teria se desenvolvido. Pesquisador Nº 2 

Acredito que o espaço onde foram forçadas identidades estrangeiras (a portuguesa, a 

europeia) deva ser sim, o lugar para se reconhecer e se recriar, isso passa pela quebra de 

paradigmas existentes, para que haja a quebra é preciso que se conheça o modelo existente. 

Então, concordando com os pesquisadores, acredito que as instituições escolares acadêmicas 

sejam lócus onde as mentes se transformam para enfrentar os desafios do presente: 

pensamento crítico/reflexivo, ampliação da consciência e percepção sensível e capacidade de 

resolução de problemas, colaboração, iniciativa, comunicação oral e escrita, capacidade de 

aceder à informação e analisá-la, curiosidade e criatividade. 

 

5.1.5 Guiné atual: Crises e instabilidades políticas - A ordem dos organismos 

internacionais - Desenvolvimento ou Pseudodesenvolvimento  

A análise geral que se faz da realidade guineense formula um juízo pessimista: Guiné 

Bissau é um país em constantes crises políticas, um país instável economicamente, um país 

pobre, de analfabetos e subdesenvolvido. Expressões cheias de equívocos que utiliza 

terminologias científicas justificadas para situar o quadro do país na estrutura mundial às 

vezes ancorada em qualquer fatalismo histórico ou étnico, outras vezes justificadas pelo 

fenômeno da dominação colonial.  

Um país que vem sofrendo muito com as convulsões dentro do governo, dos partidos 
políticos e tudo. O que não tem deixado o país andar. Então de certa maneiro isso me 
deixa muito triste, (...) na verdade nenhum governo chegou a cumprir seu mandato, 
nenhum presidente chegou a concluir seu mandato também, mas há a esperança do povo e 
isso nos anima bastante. Tudo isso tem uma representação muito grande para mim, esses 
momentos e acho que a minha volta e de outros pode somar aqueles que estão lá lutando 
para que Guine Bissau possa andar. Pesquisador Nº 2. 
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Os estudos do Banco Mundial sobre Guiné Bissau (e /ou demais países africanos) são 

bastante utilizados por Cá, Furtado, Monteiro e Djaló 59 para evidenciar as categorias de 

pobreza e de subdesenvolvimento atual do país. Com um produto interno bruto per capita que 

não ultrapassa os 240 dólares (Em 2005), o país está entre os mais pobres do mundo 

(FURTADO, 2005), com 80% da população vivendo da agricultura (CÁ, 2005). 

É um país eminentemente agrícola e a agricultura emprega cerca de 80% 
da força de trabalho guineense e tem como principais produtos de 
exportação a castanha de caju, que abastece 30% de orçamento do 
Estado, a madeira e o peixe. Concernente aos recursos naturais, há ainda 
a exploração de reservas de bauxita, fosfato e petróleo. (DJALÓ, 2014, 
p.100) 
 
A grande maioria da população vive na zona rural, onde se concentra 
84,5% dos pobres. Segundo dados revelados pelo ILAP (I) de 2002, mais 
de metade da população do país vive com menos de 2 dólares por dia. A 
pobreza extrema (menos de um dólar por dia) afeta 20.8% da população. 
(FURTADO, 2005, p. 214) 

Furtado apresenta um quadro pessimista sobre a situação de Guiné nas décadas após a 

independência: A taxa de mortalidade infantil, a mortalidade materna, a taxa de analfabetismo 

adulto que acredito são é reflexo de uma série de fatores ligados ao processo histórico de 

exploração e colonização do continente, mas, sobretudo, reflexo de uma colonização 

epistêmica incutida em todas as instituições sociais que perpetua um modelo herdado, com 

ênfase na subaltemização (e na hierarquia) das formas de ser, de se relacionar, nos modos de 

agir, de pensar. Aqueles que utilizam talheres para a alimentação podem julgar que os que 

comem comas mãos o fazem por pobreza, mas isso não significa que de fato é. A casa feita de 

pedras e lama pode ser julgada como a precariedade e pobreza por aqueles que usam cimento 

e tijolos, mas isso não significa que de fato é.  

Não quero dizer com isso que não se devam analisar as condições de vida de 

determinadas sociedades e povos. Quero chamar atenção para que essa análise não seja 

sempre em comparação com o Outro ou com parâmetros internacionais instituídos por bancos 

e agências financeiras, de fora para dentro. Devemos ter o discernimento de nos analisar de 

dentro, para fora, sem comparações. 

                                                 

59 DJALÓ, Mamadú tem inclusive uma tese específica sobre o tema: A interferência do Banco Mundial na Guiné-Bissau: A 
dimensão da educação básica – 1980-2005. Florianópolis, 2009. (Dissertação-UFSC). 
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A utilização do termo país pobre e subdesenvolvido, muitas vezes utilizadas nas teses 

e entrevistas, pode ser equivocada porque os valores científicos, filosóficos, da cultura 

africana antes do contato como europeu ainda não é largamente compreendido. Pobres em 

relação a que? Em comparação a que? Parece-me que qualquer comparação feita com relação 

aos modelos capitalistas elimina a possibilidade de ver qualquer riqueza no continente 

africano. Parece-me que sobreposição de conceitos criados na ótica imperialista para a 

realidade daqueles visto como objetos de exploração podem engessa-los em um quadro 

“inferior”. 

(...) existe homem africano, sociedades que não entram nessas categorias do FMI e do 
Banco Mundial, que não são pobres, vivem bem, não conhecem o dólar, não vivem com 
um dólar, não vivem nem nas trevas, nem na pobreza, nada disso, estão lá vivendo com 
seus escambos, vivendo do que cultivam, não conhecem uma moeda, mas existem, estão lá, 
vivem mais de 100 anos, não passam fome. Pesquisador Nº 2 

Essa situação me faz lembrar uma cena em um documentário que infelizmente não 

consigo recordar os detalhes técnicos. Um homem africano está sentado na porta de sua casa e 

é entrevistado por um repórter europeu sobre o interesse de “homens brancos” em comprar 

suas terras. Ele diz que não pode vender, pois a terra é de todos. E depois discorre sobre algo 

que não esqueci: Não entendo porque querem dar dinheiro por essa terra. Eu penso que se eles 

oferecem o dinheiro deles pelo que é nosso, é sinal que esse chão de terra vale muito mais que 

o dinheiro deles. Então, penso que se cria uma ideia de pobreza nas mídias e ciências sobre a 

África e as populações negras e africanas em oposição a supervalorização da riqueza daqueles 

que criaram a ideia de pobreza. Claro, que não se podem ignorar as condições de qualidade de 

vida e saúde que todos merecem ter. A questão para mim é não criar modelos, pois quando se 

cria condições para orientar um leão a ser e viver como tubarão os resultados para o futuro das 

alcateias pode ser desastroso. Outra questão é conhecer a fundo que a ideia de pobreza que se 

cria está diretamente relacionada a histórica exploração. 

Guiné Bissau é um dos países mais abastados quando se trata de recursos naturais, por 

exemplo. 

Nós brasileiros, guineenses, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, colonizados 

pelos portugueses, temos uma riqueza apropriada há cinco séculos que não conhecemos. 

Acredito que sem a colonização nosso progresso poderia ter se processado de maneira muito 
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diversa porque a terra tem riquezas que vale o império das potências imperialistas europeias. 

Como nos apropriar de nossas riquezas e da consciência de nossa história e valor é um 

caminho que acredito que devemos fazer através das ciências. Tenho dúvidas, assim como o 

pesquisador Nº 2 sobre se os conceitos de desenvolvimento e riqueza devem ser utilizados 

para os países que historicamente sofreram a exploração colonial: 

E hoje eu faço um questionamento. Que desenvolvimento estamos a falar? Será que existe 
desenvolvimento? Nas próprias línguas africanas Ki-Zerbo chama atenção sobre... 
Segundo ele não existe nenhum termo ou sinônimo de desenvolvimento nas línguas 
africanas. O que se pode encontrar mais próximo é a prosperidade. Pesquisador Nº 2 

Na década de 1980, após as inúmeras conquistas das independências os países do 

continente africano precisaram redefinir políticas, governos, instituições, educação e a 

austeridade excessiva na região gerou, segundo Cá, grande desemprego, dentre outros grandes 

problemas estruturais que sem uma rede adequada de segurança econômica levou a sérios 

conflitos entre os governos, os militares e a sociedade civil. 

A Guiné-Bissau que se viu nascer, hoje está assombrada pela 
instabilidade política proveniente dos sucessivos golpes de Estado. Os 
sinais de subdesenvolvimento retardam o país que almeja a melhoria dos 
índices de desenvolvimento humano (IDH). (MONTEIRO, 2013, p. 258) 

Uma dívida externa colocou Guiné-Bissau numa situação vulnerável e dependente 

economicamente, e nesta situação o Estado nacional não assegurou sua sobrevivência sem 

uma intervenção externa dos programas de reformas estruturais chanceladas por organismos 

internacionais citadas por Furtado, Ampagatubo, Monteiro, Djaló e Cá. 

Em 1985, a gravidade da situação levou o país a adotar o ideário neoliberal com 

adesão ao FMI e ao Banco Mundial e tentar combater a deterioração econômica. O peso 

insustentável da dívida levou a adesão ao Programa de Ajustamento Estrutural - PAE, lançado 

pelo Banco Mundial que obrigavam os países beneficiários a empreenderem reformas 

macroeconômicas que atendessem aos interesses internacionais e não local. Segundo Furtado, 

o programa teve na maioria desses países impactos negativos sobre a política econômica, o 

setor social em geral e da educação em particular: “Todo o dirigismo do Estado guineense foi 

desmantelado em virtude do PAE (Programa de Ajustamento Estrutural) implantado para 
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renegociar a dívida externa em 1986 em face à crise econômica que inaugurou a década de 80. 

Entretanto ele não a atenuou”. (CÁ, 2005, p.132) 

Parece-me então que a estratégia de desenvolvimento de Guiné-Bissau fundou-se no 

ajustamento estrutural às políticas internacionais que é, portanto, claramente, uma visão 

demasiado estreita e exclusivamente economicista do desenvolvimento que não leva em 

consideração outros fatores extremamente importantes. 

No âmbito político, foram adotados os sistemas de regimes ocidentais de 
governação que não encetaram e terminaram em fracassos. Exemplo é a 
crise permanente vivida pelos Estados africanos, tanto econômicos como 
políticas e a sequência de golpes de estado que resultou nas falências das 
instituições estatais no continente. (DJALÓ, 2014, p.39) 
 
Entre seus principais parceiros internacionais estão o Banco Mundial 
(BM), Fundo Monetário Internacional (FMI), União Europeia (UE), 
UNESCO, UNICEF, Organização Mundial do Comércio (OMC), 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), União Econômica 
Monetária Oeste Africana (UEMOA), União Monetária Oeste Africana 
(UMOA) e Banco do Desenvolvimento Africano (BAD) entre outros. 
(DJALÓ, 2014, p.101) 

Após a independência o partido PAIGC herdou o país numa situação difícil de 

construção do Estado. Reconstruir o seu desenvolvimento econômico sobre a base principal 

do auxilio externo, foi um pseudodesenvolvimento calcado na dependência que pode ser 

confirmado pelos valores da dívida. A dívida externa do país correspondente a 37,3 milhões 

de dólares na década de 90, em dez anos quadruplicou. 

Além da dívida externa, Djaló enfatiza, dentro de uma perspectiva eurocêntrica, que 

Portugal deixou de herança a ignorância, o subdesenvolvimento, nenhuma universidade e 

interesses mascarados e travestidos de proteção e de tutela. Para Cá Guiné-Bissau não recusou 

de certa forma, a cultura e os valores ocidentais e também nunca adotou de livre vontade a 

ciência e a tecnologia do ocidente ou do leste. O que em minha análise pode ter gerado 

grandes ambiguidades no processo de reconstrução nacional. 

Continuamos a ter uma guerra interna e uma guerra contra o ocidente que nos impõe 
muitas políticas econômicas e etc. que não são negociadas, que levam alguns 
pensamentos, os livros, os filmes, então sempre ficar atento a todas essas armadilhas. 
Pesquisador Nº 2 
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O processo democrático guineense vem suscitando inúmeras crises políticas e 

instabilidades. Contudo, Djaló acredita que é a democracia nos moldes em que está sendo 

implantada, apesar de fomentar a marginalização social, um regime adequado ao país. Há um 

debate no continente africano sobre os Estados serem ou não pautados pela democracia como 

melhor forma de governação. Ao me deparar com a reflexão do angolano Augusto Báfua em 

matéria sobre Modelo de governação para África 60 liguei o alerta sobre a necessidade de se 

questionar pontos as vezes tão óbvios. Será que existe uma possível inadequação dos sistemas 

de governo moderno ocidental à realidade africana, assim como a inadequação das teorias, 

conceitos, respostas que não funcionam, não se enquadram? 

Há uma grande preocupação comum de nossos pesquisadores que Guiné-Bissau seja 

um Estado soberano com soluções para as grandes crises. Contudo sobre como seria esta 

soberania há discordâncias. Alguns acreditam que o fracasso está na tentativa da 

implementação de um modelo importado, outros na ideologia incorporada do 

desenvolvimento econômico (comercial, industrial, financeiro), outros na dificuldade do 

próprio governo na administração. Os pesquisadores entrevistados e as teses registram uma 

grande preocupação com os caminhos que o país vem seguindo à ordem dos organismos 

internacionais como FMI, Banco Mundial. Outra preocupação mencionada por quase a 

maioria dos pesquisadores é a preocupação com o recorte étnico que as crises políticas vem 

assumindo, como mostra a fala abaixo: 

Guiné Bissau representa uma grande preocupação. Não só aquele amor à pátria, daquele 
lugar que eu tenho necessidade agora de ir todo ano pra poder reestabelecer os laços, (...) 
Bem, Guiné Bissau de 1998 para cá se tornou um pais diferente do que a gente almejou, 
do que a gente projetava. Um país de instabilidade política. Uma instabilidade política 
que hoje tem recorte étnico, que é muito perigoso, onde os próprios candidatos, os nossos 
dirigentes demarcam essas fronteiras étnicas e levantam esses signos de pertença étnica 
como valorativo, como acesso ao poder, acho que isso é perigoso em um país de 30 e 
poucas etnias. Pesquisadora Nº 4 

A pesquisadora Nº 3, assim como os demais entrevistados, relata a evasão de 

guineenses para outros países em decorrência das crises e instabilidades políticas.  

                                                 

60 Fonte: Club-K Notícias imparciais de Angola - http://www.club-
k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21248:modelo-de-governacao-para-africa-augusto-
bafuabafua&catid=17:opiniao&lang=pt&Itemid=1067 Acessado em Set/2016. 

http://www.club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21248:modelo-de-governacao-para-africa-augusto-bafuabafua&catid=17:opiniao&lang=pt&Itemid=1067
http://www.club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21248:modelo-de-governacao-para-africa-augusto-bafuabafua&catid=17:opiniao&lang=pt&Itemid=1067
http://www.club-k.net/index.php?option=com_content&view=article&id=21248:modelo-de-governacao-para-africa-augusto-bafuabafua&catid=17:opiniao&lang=pt&Itemid=1067
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A minha mãe trabalhava na embaixada de França, a minha tia era diretora da casa de 
cultura, a que era casada com Amilcar Cabral, e a outra tia trabalhava na embaixada da 
Suécia,  a outra tia é médica também... Depois do golpe de estado todo mundo (saiu do 
país)... Minha tia que era médica foi para Portugal... a esposa de Amilcar Cabral foi para 
Cabo Verde... Pesquisadora Nº 3 

Os pesquisadores guineenses mostram atenção e preocupação com o país e não 

dissociam, nas teses e entrevistas, a existência própria a existência do continente africano. 

Tecem reflexões e críticas ao processo histórico colonial e pós-colonial com aparente 

necessidade de encontrar respostas para os porquês da insatisfação dos guineenses com o país: 

denunciam a ausência de projetos de Estado que atendam principalmente as necessidades de 

educação e trabalho. E procuram dar soluções em suas pesquisas, mesmo que ancoradas na 

ciência Ocidental, aos problemas do país. 

Capítulo 6 O Africano – Guineense 

“Eu procuro uma razão por que lhe deva obedecer e não 
encontro nem a mais pequena. Se o que quer são 

relações amistosas, muito bem. Estou pronto para isso 
agora e sempre, mas nunca para ser seu súdito” 

(MENDY, 1994, p.37).  

*** 

O africano no imaginário brasileiro tem como adjetivos e predicativos um limitado 

acervo que o qualifique e o valorize na frente de um grande acervo de terminologias 

carregadas de estigmas e incompreensões que levam a uma deterioração da sua identidade 

social. Em parte, acredito, em decorrência dos fatos históricos e teorias mais enfatizadas pela 

ciência que levam a formatação colonizada na base dos conhecimentos institucionais. A partir 

do momento que começo a reconhecer em mim a ascendência africana, a minha existência no 

Brasil como resultado de um processo histórico ocorrido há 500 anos e minha identidade 

afrodescendente ligada à identidade das populações negras na diáspora surge a necessidade de 

aproximação, estudo, conhecimento e compreensão do ser africano, suas ideias, pensamentos 

e ações. Especificamente neste trabalho, a necessidade de compreender sua inserção nas 

ciências, sua formação educacional, acadêmica e científica e como seu pensamento pode nos 

ajudar a compreender o fenômeno do racismo antinegro e antiafricano na Ciência Ocidental. 
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No primeiro capítulo deste trabalho desenvolvi uma narrativa de mim mesma 

pautando a formação identitária a partir de alguns territórios das quais estou inserida. Aqui, 

desenvolvo uma apreciação dos conteúdos em busca de mensagens em que os pesquisadores 

guineenses informam, notificam, mostram aspectos da formação identitária sobre si mesmo, 

sobre seus compatriotas e sobre a ideia de nação guineense.  

Dentro do tema: O africano guineense emergiram as categorias sobre a formação 

profissional, científica e acadêmica e sobre os territórios físicos, culturais, linguísticos, 

religiosos que eles pautam como aspectos identitários dos guineenses. Segundo os 

pesquisadores a tarefa de constituir-se como nação passa pela discussão da identidade, esta 

observada e discutida nas teses e entrevistas como uma assertiva das complexas construções 

que vem se alicerçando desde a colonização sobre o país: ideias a respeito de cultura, nação, 

identidade, pós-colonialismo, constituem o cerne do debate. 

No Brasil, guineenses relatam que no início de suas experiências como estudantes em 

Fortaleza, as diferentes nacionalidades africanas constituíram-se como “comunidade 

africana”, ignorando as diferenças religiosas, étnicas, de parentesco e de nacionalidades, 

ressignificando assim seus referenciais identitários, unindo-se em um território comum, a 

África.  

Foi uma correria quando cheguei na faculdade (no Brasil), aquela coisa... Fui me 
matricular, a vaga já estava lá me esperando e quando fui começar as aulas, todos já 
sabiam que estava para chegar um africano, um  africano, não era nem um guineense, ou 
de Bissau, que nasceu no bairro de Abdalai... Era um africano, todos estavam esperando 
para conhecer o africano, ai fui recebido por muitos como exótico,.. Eram tantas as 
curiosidades das pessoas na sala de aula. (...) Pesquisador Nº 2 

Com o crescimento dos acordos bilaterais do Brasil com os países africanos de língua 

portuguesa, e do número de estudante guineenses, cabo-verdianos, angolanos, moçambicanos, 

amplia-se a necessidade de conhecer as diferentes nacionalidades africanas das quais como 

brasileiros desconhecemos e como população negra precisamos conhecer.  

Dessa necessidade de me descobrir, saiu o capítulo um. Da necessidade de conhecer o 

africano guineense, nasceu este capítulo, em que foram analisadas as mensagens em quatro 

categorias: Parada 2, Territórios identitários; Parada 3, Formação; Parada 4, O cientista e a 

ciência; Parada 5, Conhecendo o racismo. 
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Tabela 7 Roteiro de Viagem – Capítulo 6 
GUINÉ BISSAU O AFRICANO - GUINEENSE 

Parada 1 Parada 2 Parada 3 Parada 4 Parada 5 

HISTÓRIA - PODER TERRITÓRIOS 
IDENTITÁRIOS FORMAÇÃO O CIENTISTA E A 

CIÊNCIA 
CONHECENDO 
O RACISMO 

Antes de seguir o roteiro estabelecido para continuar a viagem, gostaria de comentar 

alguns trechos das entrevistas em que o pesquisador guineense identifica-se e afirma-se 

africano.  

Eu me vejo como um guineense, um jovem guineense, um africano, claro. A áfrica existe e 
consequentemente existe o africano. Não é questão de generalizar ou não generalizar. Os 
guineenses são africanos, são africanos de Guiné Bissau. Aonde eu vou eu levo minha 
identidade e reafirmo isso a cada dia, Pesquisador Nº 2 

A busca pelo entendimento da África e da identidade africana emerge em 

consequência da relação com "outro" não africano que não o reconhece. Na relação do 

guineense com o brasileiro exige dele uma reafirmação de uma unidade africana, antes da sua 

nacionalidade. A pesquisadora Nº 3 já revela o estranhamento diante da identidade africana 

apontada pelo brasileiro nos aspectos religiosos. Não vi nos conteúdos descrições dos ritos 

religiosos que possam me ajudar a avaliar o nível de distanciamento. Mas arrisco a dizer  

Não me reconheci africana perante a revelação de identidade africana daqui. São coisas 
que eu nunca tinha visto em minha vida. Tipo candomblé, umbanda. Nem nome. Nunca 
ouvi falar. Guine Bissau não tem umbanda, Guine Bissau não tem candomblé, Guine 
Bissau não tem orixá. Tudo que eu vejo aqui nós não temos. Nós temos coisas diferentes. 
Nós temos islã, nós temos XXX. Eu sou da áfrica ocidental, zona dois. A gente da zona 
dois fica olhando assim uma coisa muito estranha. Dizem que é da áfrica, mas a gente não 
conhecia. A gente não se identifica. Eu lá nunca ouvi falar de candomblé. Pesquisadora 
Nº 3 

Abaixo, a pesquisadora Nº 4 traça o perfil da mulher guineense e do homem guineense 

realçando desde valores até os papeis que cada um assume na sociedade. Sua fala também 

denuncia o estigma e a incompreensão do ocidente acerca da mulher africana que a coloca 

como submissa. Mas também reconhece e denuncia o favorecimento que o homem tem. 

Uma mulher guineense é uma mulher persistente, é uma mulher que luta pelo seus ideias, 
é uma mulher que assume a dinâmica da sua casa e sustenta a educação, a comida, e 
muita mulheres mandam os filhos para estudar e vendem peixe, vendem legumes para 
final do mês mandar dinheiro para o filho no exterior. Então eu vejo a mulher guineense 
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como sinônimo de força, esse empoderamento, apesar de dizerem que a mulher africanas 
são submissas, mas eu acho que as pessoas confundem muito a questão da obediência 
cultural e a questão de você lutar para você se auto afirmar para você persistir diante de 
um contexto de que eu sou a mulher o meu lugar é de mãe e é da minha 
responsabilidade também com essa pessoa, é uma mulher da família. (...) Isso é visível 
quando você for para Guiné você vai visualizar isso no mercado (...) É uma mulher que 
não sentou em casa para esperar, então ela sai na rua. É a mulher hoje que está no 
socioativismo para politizar. Então eu acho que essa nova realidade precisa ser vista, 
estudada, no contraponto daquela outra realidade de que os homens é que mandam nas 
mulheres, eu acho um pouco contrário. Apesar de existir uma cultura ainda que diz que 
homens que tem mulheres empoderadas são homens frouxos e fracos. (risos). 
Pesquisadora Nº 4 
 
O homem de Guiné Bissau... Uma palavra que pode traduzir um homem guineenses é 
essa... É esse compromisso com a própria comunidade dele, o próprio país, poucos 
homens guineenses estão fora. A maioria retorna. Acho que os homens estão muito mais 
atrelados a cultura do que a mulher. Mesmo porque a cultura favorece ele também. A 
cultura favorece eles porque um homem pode ter varias mulheres enquanto puder 
conquistar. E é o homem que dentro dessa cultura libertou junto com as mulheres essa 
nação em termos de uma luta de libertação nacional, então eu vejo esses homens como 
combatentes, combativos, esses homens que fizeram disseram basta ao sistema opressor e 
se juntaram para uma lute de libertação. Pesquisadora Nº 4 

 

6.1 Segunda parada: Territórios Identitários 

TERRITÓRIOS IDENTITÁRIOS 

6.1.1 População negra guineense e a problemática étnica e racial 

6.1.2 O nativo e o assimilado - Povos de segunda categoria 

6.1.3 A língua 
6.1.4 Consciência nacional – O africano 

6.1.5 Expatriados 

Nesta parada iremos acompanhar a discussão muito latente pelos cientistas e pelos 

políticos em Guiné Bissau: a questão nacional e identitária. Esta problemática em pauta no 

país passa por acirrados conflitos sobre quem é o guineense, sua cultura, sua língua, sua 

consciência e sua função social e política para com a solução dos problemas que o país 

enfrenta. 
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Citada e considerada um mosaico étnico e cultura devido ao número indefinido, 

complexo e diversificado de grupos e povos, denominados de etnias, espalhados em diferentes 

regiões do país, a identidade em Guiné-Bissau é composta de fragmentos de vários elementos 

e de vários fatos históricos ora arquitetados sob a orientação colonial, ora arquitetados sob a 

orientação do PAICG.  

Figura 8 Mapa Territórios por etnias 

 
Fonte: http://eportuguese.blogspot.com.br/2011/08/as-origens-e-evolucao-etnico-
cultural_14.html 

6.1.1 População negra guineense e a problemática étnica e racial 

Antes da independência de Guiné-Bissau, citam os pesquisadores, não havia referência 

a uma identidade guineense, nem de nação guineense. O que existia fora criado pelo sistema 

colonial através da política indígena com a execução de estratégia de dividir e classificar os 

indivíduos por etnia, classe, língua e demais diferenças culturais reforçando as desigualdades. 

A política indígena reforçou diferenças culturais com o aparato científico criado sobre as 

etnias e criou classes sociais com base nestas diferenças. Desta feita Guiné se divide entre 

etnias, como também entre nativos e assimilados, rurais e urbanos, entre civilizados e tribais. 

Eu nasci em Bissau. Não faço parte de nenhuma comunidade porque eu sou do centro de 
Bissau. Nasci no centro. Então, a minha mãe ela é filha de português e o meu pai é da 
outra Guiné, Conacri. (...) A minha mãe ela tem estudo, ela é filha de português, teve uns 
privilégios de civilização que meu pai não teve acesso. Mas eu nunca fui assim, de um 
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lugar... Só centro mesmo. Minha mãe é filha de português com uma mulher estrangeira da 
outra Guiné. O meu grupo étnico é fula. Pesquisadora 3. 

Semedo (2010) nos conta que na chegada dos portugueses à Guiné eles encontraram 

vários grupos étnicos que compõem o território, estruturados social, econômica e 

culturalmente de modos diferentes. Dentre esses grupos ela os distingue entre os que 

pertenciam a chamada sociedade horizontal - sem estratificação social - e os pertencentes à 

sociedade vertical, estratificadas socialmente obedecendo a uma hierarquia piramidal, com os 

régulos ou reis, fidalgos e nobres no vértice e os restantes membros do grupo na base. Para 

Monteiro a sociedade vertical, foi aquela cujos membros tiveram forte experiência de poder 

estatal no país. 

Um milhão e quinhentos mil habitantes (1,5 mil), entre os quais se 
contam, sobretudo, os balantas (30%), fulas (20%), manjacos (14%), 
mandingas (13%), papéis16 (7%), brames ou mancanhas, beafadas, 
bijagós, felupes, cassangas, banhuns, baiotes, sussos, saracolés, balantas-
mané, futa-fulas, oincas, entre outros grupos étnicos. (SEMEDO, 2010, p. 
53) 

As sociedades horizontais são as que povoam o litoral do país, geralmente conhecidos 

por animistas, termo utilizado na era colonial para designar os grupos étnicos que não 

aderiram ao cristianismo e nem o islamismo, continuando fieis às suas religiões tradicionais. 

Ampagatubó chama-os de sociedades tradicionais: Balantas, Djolas, Banhuns, Cassangas e 

Cobianas, Mancanhas, Manjacos e Papéis, Bijagós, Biafadas, Nalus, Bagas, Landumãs.  

Os povos do Interior, sociedades verticais, segundo nosso guia cima citado, sofreu 

uma forte influência árabe em termos religiosos sendo consideradas etnias islamizadas: 

Mandingas, Seraculés, Bambarãs, Jacancas, Sossos, Jaloncos, Fulas Forros (Fulacundas) 

Fulas Pretos, Futajoloncas (Boencas, Futa-Fulas e Futa-Fulas Pretos), Torancas (Futancas ou 

Toculores, Pajadincas (Bajarancas) e Fandas.  

Eu nasci na Guine, em Bolama, uma ilha, Bolama Bijagos, (...) Nasci em Bolama porque 
meus pais são de lá e minha avó e meu avô são fulas, de etnias fulas, viviam no leste do 
país, que na Guine Bissau teoricamente cada etnia vive em uma região, 
predominantemente, não só eles, mas tem uma predominância, mas tem outras etnias, mas 
tem a predominância de uma determinada etnia. Como a caso do leste do país tem mais 
muçulmano, nesse caso os fulas.  Pesquisadora Nº 4 
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Já para Cá, os diversos grupos étnicos podem ser agrupados em apenas dois grupos: 

Balantas e Fulas. A sociedade Balanta é considerada por ele como a sociedade em que a 

terra, que é a base da vida, pertence a toda comunidade, à aldeia ou ao conjunto de aldeias ou 

ao próprio clã dentro da tribo, e a família lavra o seu campo de cultivo, mas não o pode 

vender. Já os Fulas situavam-se no polo oposto em que suas sociedades hierarquizadas, 

com estratificação de classes, com estados, enfim organizadas em piramides. Os Fulas reúnem 

os povos que foram islamizados diferindo fundamentalmente dos povos do litoral pela sua 

organização política e forma hierárquica de sociedade, com um poder central e clara divisão 

vertical de classes. 

Sua divisão social de trabalho está centralizada na dedicação do comércio, enquanto as 

etnias costeiras são compostas de agricultores, praticando uma religião tradicional, baseada no 

culto aos antepassados, possuindo uma organização social horizontal, onde a família é ainda a 

única unidade política e econômica.  

A pesquisadora Monteiro descreve a pirâmide social da Guiné: no topo, dirigentes e 

técnicos (de origem metropolitana), no nível intermédio, funcionários da administração 

pública, patrões e empregados comerciais (maiormente mestiços e cabo-verdianos); no nível 

inferior, os indígenas (trabalhadores domésticos, artesãos, trabalhadores braçais, agricultores, 

assalariados agrícolas nas pontas, etc.). O domínio de comércio e administração estava 

centrado nas mãos daqueles que eram civilizados (dotados de cidadania portuguesa) ou 

assimilados.  

Eu posso falar de grupo étnico de meu pai que é fula. (...) Valores que o fula tem, fula 
quando tem estudo ele vai ser melhor. Quando ele vai fazer comércio ele vai ser melhor. 
Quando é comércio ele vai ficar rico. Fula é um grupo étnico dentro dos árabes. Mas, o 
valor que o fula tem é EMPENHO na busca dos benefícios e da organização familiar. 
Mulher fula respeita mais casamento em relação às outras por causa da religião. Respeita 
mais. Porque as outras... O homem também respeita mais casamento porque casamento é 
bíblico, está no alcorão. Melhor casamento em Guine Bissau é casamento muçulmano. (...) 
Agora muçulmano não e muito de estudar, muçulmano é mais de comércio. Quer saber 
mais de dinheiro. A nossa geração está estudando. Eles dão muito valor a dinheiro. Na 
sociedade muçulmana quem tem dinheiro é que fala a verdade, é quem fala mais alto, é 
quem é bonito. É por isso que todo mundo quer ficar rico para conseguir esses status. 
Pesquisadora 3. 
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Cada etnia é compreendida a partir dos diversos papéis que desempenham no 

funcionamento das instituições sociais. Nas entrevistas, comportamentos são identificados 

como específicos de um povo e não de outro e Djaló chama atenção que ao se considerar as 

diferenças étnicas para o desempenho de diferentes papéis sociais se estabeleceu grandes 

problemas na forma como os indivíduos se relacionam entre si. Afirma ainda que há 

diferenças marcantes na divisão social de trabalho entre os povos do litoral e os do interior.  

As etnias são consideradas como unidades sociais dinâmicas; isto é, 
identidades sociais que sofrem com o tempo algumas mudanças no seu 
interior. Essas mudanças têm a ver por um lado, com os processos 
resultantes da criação do Estado colonial (a inevitável interacção 
interétnica no âmbito deste processo; pois basta a existência de fronteiras 
onde estão inseridos determinados povos para que este processo de 
interacção interétnica inicie); por outro, com a luta de libertação que 
uniu todos os guineenses durante aquele período e a dinâmica 
interétnica resultante do processo da construção do Estado pós-colonial. 
Refere-se sobretudo as estratégias dessas unidades dinâmicas em termos 
políticos (acesso e controle do poder político por exemplo), econômicas e 
de reprodução social. Estas estratégias fizeram e continuam fazer com 
que ora, essas unidades dinâmicas se juntam em torno de um determinado 
objetivo; ora, se separam conforme a conveniência. Cada uma das 
unidades dinâmicas em referência (etnias em termos individuais e/ou 
singulares) têm normalmente em comum, uma língua, costumes, hábitos 
alimentares, organização social e religião. (AMPAGATUBO, 2008, p. 
86) 

O que define que uma pessoa nascida em Guiné seja de um grupo étnico ou de outro? 

A cultura? A língua? A religião? O território? O nascimento? A ancestralidade? Parece-me 

que não há fronteiras definitivas e segundo Ampagatubo, quando o cidadão guineense se 

afirma como pertencente a um grupo especifico não passa de uma questão de estratégia de 

afirmação ou sobrevivência no âmbito da crise econômica, política e social que assola o 

Estado pós-colonial. Esta coexistência de povos forma uma dinâmica específica na sociedade 

pós-colonial. 

Semedo destaca que no contexto colonial os problemas foram criados em função de 

uma série critérios de qualidade de valor entre a multiplicidade étnica e que aqueles que 

resultavam da união com os europeus estavam/estão no topo da pirâmide de valor. Ter no 

sangue a marcada miscigenação com o europeu agregou valor ao guineense. E a recusa ou a 

aceitação da cultura colonial implicaria a negação ou a inclusão do mundo dos ditos 

“civilizados”. 
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Vocês não sabem, mas nós somos diferentes. Mesmo do mesmo país depende do lugar que 
você vem a educação já diz, esses meninos são meninos de tal lugar. É diferenciado até o 
tipo de crioulo que se fala. Então... nós na capital éramos tido como as pessoas que... tipo 
do interior do Ceará. Aquela coisa assim, meninos do interior, mais comportados, mais 
recatados, podemos dizer entre aspas mais educados. Foi nesses estereótipos que a gente 
te de forma positiva que nos foi dado, como Bolama é uma das cidades que contempla esse 
berço da civilidade. Pesquisadora 4. 

A existência de um grupo social guineense que não se enquadra nas etnias – criado à 

imagem do colonizador, segundo Ampagatubo, são os Crioulos, que incorporam cabo-

verdianos, mestiços, mulatos. Em termos geográficos, este grupo social, localiza-se sempre 

nos centros urbanos (principalmente a capital Bissau) e influenciou de forma decisiva toda a 

história recente da Guiné-Bissau.  

E algumas professoras (guineenses) que estudaram na escola católica e que tiveram 
acesso também de entrar na sociedade de elite. A gente chama de sociedade burguesa. Só 
as guineenses da sociedade burguesa, os mestiço, né? Mestiço e alguns guineenses 
casados com portugueses. Pesquisadora Nº 3 

Os crioulos são apresentados como a base social do Estado pós-colonial na Guiné que 

devido a sua suposta aproximação dos portugueses foram considerados os únicos - em 

comparação aos de religião tradicional e aos islamizados – que obtinham condições 

socioculturais para apropriar-se do Estado herdado da potência colonizadora. Como mostra o 

documento citado abaixo: 

Na nossa sociedade não existe a burguesia nacional. A pequena 
burguesia, 
composta de pequenos proprietários, comerciantes, industriais, 
empregados, funcionários e trabalhadores, intelectuais, continua a exercer 
o importante papel no processo da construção nacional, pelo facto de 
que devido aos seus conhecimentos, constitui o único grupo capaz de 
gerir e fazer funcionar o aparelho de Estado" (PAIGC , 1964, p.2 Apud 
Ampagatubo, 2008, p.125). 

Ampagatubo diz que após a tomada do poder pelos guineenses os agentes políticos 

ligados ao PAIGC evidenciaram hostilidade às especificidades socioculturais e às identidades 

sociais étnicas da maioria da população da Guiné-Bissau excluindo-os do processo de 

construção nacional as sociedades tradicionais, o que posteriormente levou as crises e 

instabilidades políticas que vimos anteriormente. Esse quadro exposto leva a possíveis 



 

183 

 

inferências acerca de a instabilidade política estar relacionada ao conflito entre grupos de 

determinado pertencimento no poder e os grupos fora do poder. 

Chama-me atenção quando Djaló diz que uma sociedade que não reúne condições de 

modos ocidentais, civilizada e desenvolvida as relações são guiadas e geradas de acordo com 

a necessidade dos que vivem nela, e por essa razão, acredita o pesquisador, a organização do 

trabalho em Guiné Bissau está ligada à organização de cada grupo étnico, por isso é 

rudimentar. Nota-se a oposição entre modos ocidentais x rudimentar como resultado da 

internalização dos conceitos externos. 

Percebo que o uso étnico (como caráter discriminador) no campo da política 

administrativa é uma preocupação constante para os intelectuais guineenses, pois que 

afirmação cultural, étnica, racial ou nacional envereda por um recolhimento em si e ameaça 

desviar-se para a exclusão da autoridade, nos projetos de “purificação étnica”, na xenofobia, 

no racismo e na violência. A diversidade étnica é também apontada por Cá (2005) como um 

dos grandes desafios que a gestão administrativa e política do país têm que enfrentar: 

 Presidir um país com todos esses cidadãos, com práticas culturais 
diferentes e com os laivos tribais que o colonialismo português implantou 
(as rivalidades  entre as tribos como forma de dividi-las para melhor 
dominar) é tarefa  para séculos e não apenas meras quatro décadas,  
decorridas desde que o  PAIGC transformou-se   de  um  grupo  de  uma  
meia  dúzia  de  amigos  nacionalistas  em  um  Partido  administrador  de  
um  Estado-membro das  Nações Unidas. (CÁ, 2005, p. 1) 
 
A sociedade guineense precisa de uma reflexão sociológica e 
antropológica muito séria. O país está assente sob alicerces de 
multiculturalismo e multietnicidade. É uma federação de diferentes 
nacionalidades. Todas imprescindível para o país. Os diferentes grupos 
étnicos e as diferentes classes sociais do país não são incompatíveis, 
aliás, são complementares.   (CÁ, 2005, p.20) 

O sistema colonial criou uma hierarquia baseada na superioridade cultural dos 

portugueses de origem, depois vêm os assimilados (crioulos, mestiços que incorporaram a 

cultura do português) e depois os guineenses (nomeados indígenas). Esta hierarquia parece 

prevalecer até os dias atuais e gerar uma série de problema para a prosperidade do país.  

Para dizer valor dos cidadãos guineenses depende do grupo étnico. Cada grupo étnico 
tem seus valores. Eu só posso falar do meu e do pessoal de Bissau. Se eu for falar eu não 
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posso generalizar por que são comportamentos, valores e crenças diferentes. (...) Sabia 
que em Bissau não é todo mundo que tem grupo étnico? Porque tem pessoas que nem eu 
que tem misturas de grupos étnicos. Tem gente que mistura com português e ai acaba 
ficando de Bissau mesmo. Pesquisadora Nº 3 

Monteiro nos conta que quando os grupos étnicos da sociedade vertical se alinharam aos 

portugueses receberam em contrapartida armas de fogo que aumentavam a dominação sobre os 

demais grupos étnicos. Mas que apesar da existência de estratificação social marcante nestas 

etnias guineenses, as diferenças antagônicas de classes não os impediram de unir-se contra a 

opressão colonial e lutar pela obtenção da liberdade exatamente porque a proposta apresentada 

pelos lideres intelectuais do movimento era a unidade entre os povos negros contra os brancos.  

Não obstante, não se dissiparam as diferenças de classes e hierarquias presentes nestas sociedades.  

Percebo que o projeto de consciência nacional traçado no período de lutas foi 

determinante para unificação social do povo e unificação dos interesses étnicos em interesses 

coletivos para o nascimento emancipação e nascimento do novo homem africano, de uma nova 

cultura nacional, de uma consciência ligada a um território a um povo. Contudo, na sequencia 

pós-independência, os problemas étnicos vieram à tona. 

 

6.1.2 O nativo e o Assimilado: ideia dos povos de segunda categoria 

O nativo é considerado aquele nascido em território rural e atrelado a povos originais, 

tradicionais (que os europeus nomearam indígenas). E a assimilação era o meio que estes 

indivíduos, considerados incivilizados, podiam juntar-se às fileiras dos civilizados europeus. 

Os critérios criados pelo sistema colonial para ser considerados civilizados, são apontados por 

Cá, como os seguintes: 1) falar português; 2) ter rendimento suficiente para sustentar a si e a 

sua família: 3) ter bom caráter e posse das qualidades necessárias para o exercício dos direitos 

privados e públicos do cidadão português. Qualquer africano que satisfizesse a estes requisitos 

podia usufruir os direitos severamente reservados aos portugueses: “O que determinava, 

contudo, na escolha e/ou seleção formal de assimilação era o nível educacional, a que a 

população africana estava submetida. Na Guiné, os não civilizados eram, em 1950, 502.457 

contra uma população civilizada de 1.498”. (CÁ, 2005, p.34) 
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O nível educacional que classificava o assimilado/civilizado corresponde a parâmetros 

do português e estes parâmetros quando compartilhamos sem uma cuidadosa crítica mantém 

intactas as verdades que os portugueses contaram. Não acredito que havia incivilizados nos 

países africanos. Eles nascem quando nasce a criação de categorias sociais de valor das quais 

não se quer ficar fora. E no que diz respeito aos civilizados, bem, sabe-se a que são categorias 

atreladas aos portugueses e que por isto não precisam justificar-se. 

(...) no pós-independência, em que há uma tentativa para retomar e regressar a nossas 
raízes, mas é uma coisa muito vaga. É claro que isso acaba se refletindo um pouco na 
formação das pessoas e isso que causa uma certa ambiguidade, (...) portanto foi essa 
ambiguidade que atravessou quase toda a  minha geração e se calhar até as gerações 
anteriores que aprenderam no ensino colonial, para depois mais tarde descobriram que de 
fato eles não eram portugueses ou se eram portugueses eram portugueses de segunda 
categoria. Isso tem certo reflexo, de tal maneira que aquelas pessoas que lutaram pela 
independência de nossos países, numa determinada fase da vida delas partiram para a 
recusa dessa assimilação colonial, desse processo de assimilação colonial. Pesquisador 
Nº 1. 

Para o pesquisador Furtado, as ideias ligadas as concepções dos povos nativos os 

denominavam como aqueles inferiores aos brancos e aos mestiços (assimilados, e/ou 

crioulos) e como duas realidades incompatíveis que necessitava de institucionais distintos e 

separados para seus desenvolvimentos individual e social. Mesmo que fontes históricas 

(epistemologicamente eurocêntricas já que não temos ainda o democratizado acesso a outras) 

situem a problemática do assimilado/mestiço no contexto da colonização elas não pautam o 

teor racista antiafricano que se desenvolveu a partir de então e que se manifesta 

implicitamente no imaginário do próprio guineense acerca de si mesmo como podemos ver na 

fala abaixo:  

(em guiné) A gente não discutia africanidade nem na escola nem em lugar nenhum. O que 
a gente tinha para discutir era em relação ao mestiço. NÓS TEMOS RACISMOS. Nós não 
temos só tribalismo, não. A questão lá é tribalismo e racismo. Africanidade não está em 
pauta. Agora. Por que racismo? Os Mestiços, pessoas de pele clara, tiveram acesso a 
escola muito antes dos guineenses. São filhos de portugueses, tiveram herança muito boa, 
educação e... As melhores casas eram dos portugueses, pais deles, empresas. Tiveram 
acesso ao estudo, os outros não. Só quem tinha aliança com português que tinha acesso a 
escola. (...) Os melhores empregos hoje na Guine são dos mestiços, os mestiços tem os 
melhores empregos. Mestiço lá são as pessoas de peles claras. É isso ai, mestiços tem 
mais poder. Agora como hoje dia é democracia, mestiço não ganha eleição. Por que o 
negro tem raiva, não vota. Tudo que é de governo... o povo não gosta de mestiço. Mas se 
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você for ver a administração, eu prefiro ter um chefe mestiço do que ter um chefe negro. 
Porque o mestiço é melhor para isso. Ele não trabalha com tribalismo. Aqueles 
comportamentos tribais, estranhos. Eu acho o mestiço melhor.  Pesquisadora Nº 3 

Para Furtado (2005) a divisão da população guineense pode ser feita em Três grupos 

sociais nítidos: O grupo dos indígenas (aborígenes), os grupos de influência árabe, o grupo 

dos assimilados. O primeiro grupo (que ele enfatiza como aborígenes) está representado por 

grupos com valores, organização e modo de produção próprio, que podem de tipo horizontal, 

“comunitária”; e do tipo de organização “tributária”. Uma sociedade tipicamente horizontal 

em que a autoridade máxima é o chefe da Tabanca. Este grupo seria representado pelos que 

praticam religiões africanas (designados genericamente por “animistas”, termo usado 

na antropologia da religião para descrever a relação dos povos indígenas com seus deuses).  

Na Guiné eram considerados indígenas todos os indivíduos da raça negra ou dela 

descendentes que NÃO reunissem as seguintes condições 61: 1) Falar, ler e escrever a língua 

portuguesa; 2) Possuir bens de que se mantenham ou exercer profissão, arte ou ofício de que 

aufiram rendimento necessário para sustento próprio (alimentação, vestuário e habitação) e, 

sendo casados para suas famílias; 3) Ter bom comportamento e praticar usos e costumes do 

comum da sua raça; 4) Haver cumprido os deveres militares que, nos termos das leis sobre 

recrutamento, lhes tenha cabido. 

Os grupos de influência árabe, os Fulas, foram organizações que mais impressionaram 

os colonialistas, segundo Furtado, porque dominavam uma escrita com caracteres árabes. São 

grupos de religião muçulmana e as suas sociedades funcionam com base nos princípios do 

Alcorão. Para Furtado esses grupos representam sociedades organizadas e hierarquizadas 

com base em princípios familiares, político-religiosos e profissionais. Chamo atenção para o 

fato de as produções em árabe existirem, mas não serem de fácil acesso em função das 

traduções não existirem em português. 

O terceiro grupo, dos assimilados, foi aquele constituído por funcionários superiores, 

médios, assalariados, pequenos funcionários, empregados de comércio e pequenos 

proprietários agrícolas, resulta de influências dos europeus, sobretudo portugueses, e 

representa uma minoria, localizada fundamentalmente na zona urbana, Bissau. Praticam a 
                                                 

61 LEI nº 1364, de 7 de Outubro de 1946, segundo FURTADO. 
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religião cristã, utilizam a escrita e a língua portuguesa. Furtado diz que foi no seio desse 

pequeno grupo que nasceu o movimento para a libertação nacional, organizado e conduzido 

por Amílcar Cabral.  

Este que tive formação educacional, científica, intelectual na Europa. Parece-me que 

os intelectuais africanos a frente da luta pela independência são identificados pelos próprios 

guineenses como os mestiços ou assimilados que posteriormente gerou uma serie de conflitos 

raciais mesmo levando em conta, como aponta Djaló, que os mestiços, os filhos resultantes de 

relações maritais entre brancos e mulheres africanas, forneceram aos movimentos 

nacionalistas os seus melhores quadros, e utilizava a sua posição privilegiada para defender 

sua comunidade, de onde provinha e, para dar expressão aos ideais políticos; 

Os poucos guineenses que tinham acesso ao ensino colonial deveriam em 
princípio ser aculturados, isto é, «transformados» em «portugueses» pelo 
menos em teoria; visto que em termos práticos, não passavam 
aparentemente de assimilados, ou seja, de cidadãos de terceira. Como o 
resultado desta pratica colonial na Guiné, o colonialismo português não 
conseguiu mais do que produzir homens aculturados, ou seja, nem 
incorporados inteiramente na cultura portuguesa, nem mesmo em 
condições de se sentirem culturalmente autênticos guineenses. 
(AMPAGATUBO, 2008, p. 116) 

Para Cá, não havia nativos de raça branca, nenhum colono tinha de provar que era 

bom caráter para ascender à “cidadania portuguesa” ou passar por critério educacional, já que 

havia colonos analfabetos. Sendo “analfabeto’ e/ou “semi-alfabetizado”, o colono branco 

simbolizava a civilização, dai, portanto, o tratamento diferenciado em relação ao guineense 

em igual situação. A citação a seguir reflete bem este pensamento: 

No sentido de reforçar a política de assimilação, o Patriarca de Lisboa, 
Cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira afirmava na mensagem de Natal em 
1960: Precisamos de escolas em África, mas de escolas onde 
indiquemos ao nativo o caminho para a dignidade do homem e a glória 
da Nação que o protege... Queremos ensinar os nativos a ler, escrever e 
contar, mas não fazê-los doutores (FERREIRA, 1977: 139 apud CÀ, 
2005, p.35). 

O discurso proferido acima evidencia a intencionalidade do colonizador português 

frente às instituições sociais em Guiné Bissau: Igreja para mostrar o caminho da civilidade 

portuguesa e branca, Escola para mostrar o caminho da civilidade portuguesa e branca, Estado 

para mostrar o caminho da civilidade portuguesa e branca. E nesse caminho foram se 
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constituindo as relações de poder onde os pressupostos científicos de civilização, estado, 

etnia, nação, povo favoreceu o sistema de dominação e opressão contra a população negra. Há 

muitos de nós que internalizaram ideia de que nunca seremos doutores e civilizados. 

 

6.1.3 A língua que divide, a língua que une 

Como na maioria dos países africanos Guiné Bissau é um território em que a 

população negra tem uma grande variedade de línguas originais, de línguas herdadas dos 

colonizadores e de línguas construídas a partir da relação com eles. A maior parte dos países 

africanos adotou pelo menos uma das suas línguas europeias como língua oficial, em Guiné 

Bissau, o português, falada mais pela população urbana com uma escolaridade ocidental 

significativa (segundo pude observar nas mensagens). Como membro da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) tem o português com obrigatório nas instituições do 

Estado. 

As línguas maternas (nativas ou autóctones) são naturais de uma determinada área e 

faladas por  uma comunidade (as etnias) linguisticamente distinta, e que refletem as 

especificidades da cultura, atividades, hábitos, crenças, pensamentos e expressões como 

cantigas e literatura. Em Guiné Bissau, as línguas maternas são:  
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Tabela 8 Línguas maternas africanas em Guiné Bissa 

Língua Materna Local onde é falada 

Badjara Curva Nordeste do país 

Bainouk – Gunyuño Sul do rio Casamança 

Balanta-Kentohe No país 

Basari Nordeste do país 

Bayot Noroeste do país 

Biafada Sul Central, Norte de Nalu 

Bidyogo Roxa e Ilhas Bijagós 

Ejamat No país 

Kasanga Sobrevive perto de Felupe, a Noroeste 

Kobiana No país 

Mandinka Centro-Norte, Centro e Nordeste 

Mandjak Metade fala o dialeto central, 25% falam dialetos que são inerentemente inteligíveis com 
o primeiro 

Mankanya No país 

Mansoanka No país 

Nalu Sudoeste, perto da costa 

Papel No país 

Pulaar Centro Norte e Nordeste do país 

Soninke No país 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_da_Guin%C3%A9-Bissau#cite_note-B-4 

 

A situação linguística da Guiné-Bissau parece complexa para os países onde a mesma 

língua abrange todo o território nacional, como Brasil e Portugal. Com efeito, num território 

de 36.125 km2, com um pouco mais de um milhão de habitantes, falam-se mais de 10 línguas 

nativas africanas, além do crioulo português como podemos ver na tabela 8. Em Guiné, como 

a língua oficial não corresponde a língua nacional, a língua portuguesa é falada, segundo 

Furtado, apenas por pouco mais de 12% da população que habita principalmente os centros 

urbanos. Talvez por essa razão, dentre outras, há ma tensão entre os guineenses devido a 

situação linguística vivida que é apontada pelo outro pesquisador Djaló em razão de cada 

individuo ter uma língua materna e precisar dominar outra língua comum ( nacional,como 

apontam alguns) ou oficial nas interações com as instituições sociais do Estado. 

Na escola não é que é realmente português, é que o português é obrigatório e qualquer 
outra língua que não seja uma língua admitida pelo estado, se você falar outra língua que 
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não é o francês ou o português, se você falar o crioulo ou sua língua materna você é 
suspenso. É proibido falar crioulo ou outras línguas nacionais na sala de aula ou no 
recinto escolar. Então isso de certa maneira vai na contramão daquilo que nossos heróis 
lutaram na luta pela libertação.  Pesquisador Nº 2 

O crioulo é a língua comum falada entre a maioria dos guineenses e considerada 

segunda língua, já que a primeira é a língua materna de cada etnia. Por essa razão, o 

movimento pela independência advogava que a África precisava unir-se e criar uma frente 

unificada através, também, da língua, que segundo Djaló, foi mecanismo estratégico de 

unificação e formação da nação guineense.  

A língua crioula se expandiu durante as lutas de libertação e tem sua 
ressignificação no processo da expressão do nacionalismo. A mensagem 
política dos revolucionários era transmitida em crioulo; essa sua função 
emprestou-lhe a aura de língua da unidade nacional, de detentor 
sociolinguístico do conceito de independência e que, também, constituirá 
a identidade de guinendade. (DJALÓ, 2014, p. 78) 

Semedo aborda três questões necessárias à abordagem do crioulo que foram 

desenvolvidas em sua tese: a primeira é o fato de o crioulo guineense ser a língua que emergiu 

do encontro com o português e com grupos guineenses distintos; a segunda é pelo fato do 

crioulo ser a língua de expressão de inúmeras cantigas de mandjuandadi - as cantigas de 

mulheres objeto de sua pesquisa; a terceira questão está ligada ao fato de ter se tornado a 

língua nacional, falada pelos membros das diversas etnias que compõem o mosaico 

linguístico guineense.  

Por essa razão, o crioulo de base portuguesa é também a língua da tradição oral, 

responsável pela preservação da história, da cultura, das tradições, dos costumes, dos 

conhecimentos produzidos e da sabedoria dos ancestrais, através da fala. Por meio do crioulo 

o capital sociocultural dos povos que constituem a nação guineense compartilhou 

testemunhos transmitidos oralmente de uma geração para outra consolidando a identidade 

nacional. Contudo, diante da presença do português, cuja civilização escrita se impôs, a 

civilização oral desenvolveu uma série de ambiguidades subjetivas que veremos no decorrer 

no texto. 

Para Cá, a língua crioula não era hegemônica até a década de 70 e, também por não ser 

uma língua que contasse com código gráfico, ofereceu dificuldades para o trabalho 
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consistente e eficaz de alfabetização da população guineense. O pesquisador acredita que por 

ser o português a língua do colonizador, portanto, imposta de fora, a única língua que deve 

representar a união dos guineenses é o crioulo, uma vez que surgiu justamente da 

convergência das diversas línguas locais sob a confluência do português.  

O crioulo é a única unanimidade nacional. Assim sendo, ele seria a única 
língua nacional. No entanto, há uma serie de problemas práticos que 
impedem que o crioulo tome-se uma língua de ensino. A questão prática 
mais imediata é que ele não tem gramática sistematizada, nem dicionário 
formalizado. (CÁ, 2005, p. 63) 

Cá respaldado pela teoria de Paulo Freire, com quem dialoga, acredita que insistir no 

ensino do português significa impor à população um esforço inútil e difícil de ser alcançado. 

Esta imposição seria incoerente no quadro da reconstrução nacional, da criação de uma 

sociedade nova em que se elimine a exploração de uns por outros, de acordo com os ideais 

maiores que sempre guiaram o PAIGC. 

Paulo Freire propôs que se criasse uma disciplina com caráter de urgência que 

viabilizaria, em termos concretos, o crioulo como língua nacional e oficial, e o português 

como língua estrangeira e, como tal, seria ensinado. Contudo, mesmo com o projeto de 

reconstrução nacional o português foi eleito para ser a língua da formação intelectual dos 

guineenses no sistema formal, o que para parte dos pesquisadores estabeleceu um corte social 

no país, privilegiando uma pequena minoria urbana com relação à maioria esmagadora da 

população. 

A língua portuguesa terminaria por estabelecer um corte social no país, 
privilegiando uma pequena minoria urbana com relação à maioria 
esmagadora da população. Seria, sem dúvidas, mais fácil àquela minoria 
com acesso ao português por sua própria posição social, bem se avantajar 
à maioria na aquisição de certo tipo de conhecimento, bem como na 
expressão oral e escrita, com que satisfaz um dos requisitos para a sua 
promoção nos estudos, com inúmeras consequências que podem ser 
previstas. (CÁ, 2005, p. 63) 

Quando acedem à escola os guineenses se veem forçados a abandonar a sua língua 

materna, as suas tradições para entrarem, de forma institucional, num ambiente totalmente 

adverso e absurdo onde a comunicação é feita numa língua estranha que nada tem a ver com 

os seus valores de referência, com a sua identidade: a língua do colonizador, em que está 

sistematizada toda uma produção de conhecimento ocidental. 
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Para Furtado, o limitado conhecimento da língua do ensino oficial – o português – por 

parte dos professores; o fraco domínio dos conteúdos programáticos por parte dos mesmos e a 

carência de suportes didáticos mínimos, na maioria das escolas, torna ainda difícil, senão 

mesmo impossível em muitos casos, a comunicação no processo ensino-aprendizagem: “A 

escola acaba por se transformar, na óptica das crianças e de muitos pais, num lugar inseguro e 

ameaçador do equilíbrio familiar das crianças. Esta situação é responsável pelas elevadas 

taxas de insucesso escolar, sobretudo nos primeiros quatro anos.” (FURTADO, 2005, p. 670) 

O crioulo é a língua franca para as comunicações interétnicas, o que significa para o 

pesquisador Cá que o seu domínio tende a se ampliar dia pós dia: nas reuniões dos membros 

do governo, a língua usada em muitas das vezes é sempre o crioulo. Nas repartições publicas, 

no mercado, nos recintos escolares dos colégios-liceus é o crioulo que se usa.  

Cá diz que enquanto líder Amilcar Cabral defendia a instrumentalidade do português 

porque via que o crioulo ainda não servia para a ciência. Ele deu exemplo dizendo: “como e 

que se diz aceleração da gravidade na nossa língua? Se a língua é um instrumento para nós, 

tanto faz usar português, como russo, francês, inglês, desde que nos sirva, como tanto faz 

usar tratores dos russos, dos ingleses, dos americanos”. Paulo Freire, que esteve na Guiné-

Bissau tentando aplicar seu método de alfabetização, era radicalmente contra essa visão 

instrumental da língua. Eu não acredito no tanto faz, porque faz diferença toda e qualquer 

escolha. Se o Estado que busca se reconstrução nacional investe em uma ciência linguística 

por exemplo, para criação de uma gramática e o fortalecimento de sua língua, ele cria uma 

autonomia de pensamento ao dar a oportunidade de se criar uma intimidade com o processo 

de fazer ciência a partir de si (individuo e cultura) e não do outro E o português como língua 

estrangeira daria oportunidade de acesso ao acervo sistematizado do restante do mundo. 

Para enfatizar a sua posição em relação ao português, Cabral afirmava que a única 

coisa que guineenses e cabo-verdianos deveriam agradecer aos portugueses era o fato de 

terem deixado sua língua e que o português deveria ser estudado por ser um instrumento de 

comunicação com estruturas já sistematizadas, portanto, mais acessível do que o crioulo e as 

línguas africanas. Portanto, os guineenses só teriam a ganhar aprendendo-o. Concordo que 

não se perde ao aprender um novo idioma, pois se amplia as possibilidades de leitura de 

mundo. Contudo para o cotidiano guineense, o desenvolvimento do crioulo com pesquisas e 
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investimentos poderia dar ao país um salto qualitativo. O uso do português como "língua de 

ensino" pode ser a maior causa dos problemas que sistema educacional vem sofrendo quanto 

ao acesso e a permanência do estudante, e quanto a apropriação e uso dos conhecimentos. 

 

6.1.4 Expatriados 

Expatriados é um substantivo ou adjetivo utilizado para nomear ou qualificar aquele 

que por obrigação ou decisão vive por longos períodos de tempo em outro país diferente do 

país que nasceu; também é comumente utilizado por aquele que se sente sem uma pátria 

específica, um apátrida, como se colocou o colaborador desta pesquisa na citação abaixo: 

É uma pergunta difícil (Qual a sua identidade?). Para um expatriado, como é o meu caso, 
que já passou 32 anos em Portugal, é muito difícil... Você chega a um ponto que se calhar 
não tem propriamente uma pátria, sente-se um bocadinho apátrida. Embora...  É um 
sentimento um pouco difuso porque na realidade a medida que nos afastamos, parece que 
as coisas funcionam dessa maneira,  a medida que nos afastamos da nossa terra, da nossa 
identidade nós nos sentimos arraigados a essa identidade, (...) É essa perspectiva ... 
Quando falo com as pessoas, quando me perguntam qual é minha ligação com a Guiné, se 
me sinto guineense, se não me sinto guineense, quanto mais longe nos afastarmos de nossa 
identidade, das nossas raízes, mais próximos nos sentimos. E, portanto, eu me sinto muito 
próximo apesar de estar a muitos anos fora, com uma vida intensa fora do país, mas 
continuo a pensar que sou guineense. Aliás, mantenho minha nacionalidade, podia mudar 
amanha ou depois de amanha, se eu quisesse. Mas continuo a preservar minha 
nacionalidade, portanto, sinto-me mais guineense do que era quando lá estava. 
Pesquisador Nº 1.  

Percebo na mensagem a presença de uma ideia de identidade guineense reforçada no 

distanciamento físico do território. À medida que ele se distancia amplia-se o horizonte visual 

perceptivo de quem ele é e a partir desse olhar ele ressignifica o ser guineense afirmando-se 

mais guineenses que quando vivia no país; a longa duração da sua experiência de expatriação, 

sem previsão de retorno, parece ter o colocado como expectador e torcedor do que acontece 

no país.  

Alias como quase todos meus compatriotas que estão expatriados, não é?  Continuamos 
sempre a ter relações com o país, acompanhar as notícias que vem, muitas vezes não são 
propriamente boas notícias, mas continuamos sempre com aquela expectativa de que as 
coisas vão melhorar, mas continuo a manter estreita relação com a GB. Pesquisador Nº 1 
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Não encontrei registros nas teses para esta categoria, exclusiva nas mensagens 

produzidas a partir da entrevista. Nas questões que levam os pesquisadores a falar acerca das 

razões de sair de Guiné, razões para não voltar e das motivações para permanecer fora de 

Guiné temos as seguintes falas:  

Eu fiz tudo para morar lá, mas não consegui morar em Guiné. Por várias razões. O país... 
As pessoas do centro da cidade, colegas de infância, amigos, parentes, todo mundo fora. 
Não tenho aquela lembrança mais. Estudaram, muitos faleceram, muitos moram em 
Portugal, França Inglaterra, por conta da política. País não está bem politicamente, 
economicamente. Pesquisadora Nº 3 
 
A nível político o pais deixa a desejar, não permite a gente sonhar. Eu estudei aqui e 
sempre tive a vontade do retorno, mas todo ano... Terminei a graduação, não, quero fazer 
mestrado. Terminei mestrado, quero voltar. Ai tem um golpe de estado. Deixa eu tentar o 
doutorado para ver. Ei eu faço o projeto, concorro e consigo. Faço o doutorado. Terminei 
o doutorado, dessa vez eu vou voltar. Fui a Guiné, fui pesquisar sentir o terreno antes de 
ir de uma vez para ver como é. Ai a expectativa é de uma normalidade, de uma eleição que 
vai restabelecer, outras pessoas, outras dirigentes, mas a dinâmica da sociedade ainda me 
estranha muito. Pesquisadora Nº 4 
 
Então é essa Guiné de guerras, de brigas internas, de luta de poder que eu não quero fazer 
parte. Porque eu acho que eu mereço ter um pouco de paz, se é que é possível, no âmbito 
que você estudou, voce tem qualificação, você esta trabalhando porque você está ali por 
merecer. (...) Quando a Guiné melhorar e oferecer melhor condição eu serei muito mais 
útil em Guiné do que no Brasil. Pesquisadora Nº 4 

 

Há inúmeras tentativas dos pesquisadores de voltar ao país para ficar e realizar os 

sonhos e projetos profissionais e familiares, contudo, alegam ser a instabilidade política a 

principal razão de continuarem na condição de expatriado. 

 

6.2 Terceira parada: A formação 

FORMAÇÃO 

6.2.1 Educação Tradicional Guineense 

6.2.2 Sistema Educativo Colonial - Escola para assimilados, não para Doutores 

6.2.3 A Herança de um modelo Ocidental como referência  
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6.2.4 Educação Militante / Escolas Pilotos 

6.2.5 O Ensino Superior fora de Guiné Bissau 

Esta categoria reúne o conteúdo manifestado acerca da formação educacional básica, 

acadêmica e profissional e cientifica dos guineenses entrevistados, mas, sobretudo, reúne o 

pensamento manifestado sobre aspectos históricos, político e social da educação no país. 

Especificamente Djaló 62, Cá 63 e Furtado 64 têm teses em que discutem os problemas 

referentes ao conjunto de dispositivos que sustentam o sistema educacional e os processos de 

educação pelos quais passam e se formam o sujeito guineense, pontuando em perspectivas 

diferentes o papel da educação escolar e acadêmica na formação da sociedade guineense. Os 

pesquisadores acreditam que o comprometimento do Estado com a transformação social deve 

estar vinculado as instituições e devem promover o pensamento mais elaborado (com base no 

acumulo do acervo eurocêntrico) para o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, mas 

principalmente coletiva, social e política. 

Se a educação e a formação são na actualidade ferramentas 
indispensáveis para a sobrevivência e desenvolvimento das nações, torna-
se então urgente reunir forças e competências para definir e fazer 
funcionar uma administração compatível que contribua eficazmente para 
o pleno alcance dos objectivos educacionais. (FURTADO, 2005, p. 4) 

   

6.2.1 Educação Tradicional Guineense 

Compreendo que a tradição de determinada cultura/sociedade/população reúne 

conhecimentos que se adquirem através da observação e da imitação de posturas, de atitudes, 

de regras, hábitos, crenças, valores, ritos, mitos, e etc. É na experiência que a tradição dá 

sentido e confere legitimidade aos discursos e às ações espontâneas da vida quotidiana das 

pessoas e da sua comunidade de pertencimento. Um conceito elaborado no desenvolvimento 

deste trabalho acerca da educação tradicional africana que objetiva em cada tradição uma 

formação específica da criança, dos jovens, do homem, da mulher, dos idosos de sua 

comunidade, assim como de todos da comunidade.   

                                                 

62 Relações Sul-Sul: A Cooperação Brasil – Guiné-Bissau Na Educação Superior No Período De 1990 – 2011. 
63 Perspectiva Histórica Da Organização Do Sistema Educacional Da Guiné Bissau. 
64 Administração e Gestão da Educação na Guiné-Bissau: Incoerências e Descontinuidades. 
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 Nas mensagens analisadas as menções a educação tradicional não é algo descritivo e 

explícito com objetividade. Está diluída nas críticas ao sistema colonial ou na ênfase aos 

valores adquiridos nas relações familiares ou comunitárias: 

Eu aprendi muito mais com a minha família que na escola. Na escola se fala português, 
em casa a gente fala criolo. Na escola você ia lá aprender a ler, a escrever e saber 
matemática e formação militante.  Agora as atividades a gente fazia em casa, porque em 
casa tinha os políticos, meu irmão era político. Mais em casa eu aprendi que na escola. 
Na escola eu só aprendi ler e escrever. Pesquisadora Nº 3 
 
Nesse sentido eu acho que muitas pessoas não entendem as sociedades africanas quando 
eles criam o estigma a partir do que o ocidente escreve. Eu percebo muito isso na 
academia. Tudo que minha avó me deu em termos da socialização primeira de uma 
educação informal eu vi isso escrito na escola, no livro, então eu falo minha avó também é 
uma intelectual apesar de não saber ler. Nós temos uma outra concepção do que é ser 
intelectual. Pesquisadora Nº 4 

 

Segundo Cá, não havia quem ensinassem na sociedade africana tradicional um ensino 

formalizado como na sociedade ocidental, nem havia um lugar privilegiado para a transmissão 

do conhecimento. A forma de educar baseava-se no exemplo do comportamento e do trabalho 

de cada aprendiz. Cada adulto era, de certa forma um professor. A educação não se separava 

em campo e especialização de atividades humanas. Ninguém se educava apenas por um 

determinado período, aprendia-se com a vida e com os conhecimentos ao longo do tempo. 

(CÁ, 2005, p. 25) 

Essa educação espontânea possibilitava uma aprendizagem direta da realidade social, 

através de dinâmicas em que a comunidade aparece preocupada e envolvida. Essa dinâmica 

eu chamaria de ritos, como aprendi com Sobonfu Somé, em O Espírito da Intimidade - 

Ensinamentos Ancestrais Africanos, quando ela descreve como acontecem os processos 

dentro das tradições.   As comunidades africanas no geral tem uma dinâmica social primada 

por ritos de conhecimento (filósofos, científicos, religiosos, psicológicos, sociais) que 

demarcam fases,etapas e processos no desenvolvimento da pessoa e de sua atividade dentro 

da comunidade.  

Antes da dominação colonial, na sociedade guineense tradicional não havia instituição 

escolar tal como existe hoje. Porém, a educação consistia em aquisição de certos 
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conhecimentos e normas de comportamento como em qualquer sociedade. Essa dinâmica é 

citada na tese do pesquisador Lourenço Cá: 

(I) As pessoas aprendiam pela participação na vida do grupo familiar 
e da comunidade integrando-se nos trabalhos de campos, 
escutando histórias dos velhos e assistindo às cerimônias 
conjuntas. As crianças e os jovens adquiriam paulatinamente, ao 
longo dos anos, os conhecimentos necessários à sua integração na 
comunidade; aprendiam as habilidades de produção e como 
sobreviver, adotando as regras de comportamento e os valores 
imprescindíveis à vida.  

 
(II) Esta é uma educação informal. Paralelamente a esta, havia uma 

educação não-formal, em que, durante certos períodos, os 
aprendizes tinham que se especializar em alguma profissão, como 
por exemplo: caça, pesca, ferraria, tecelagem, extração de vinho 
de palmeira e/ou óleo de dendê, confecção de arado, construção 
de canoas, tocador de instrumentos nos funerais (bombolom), 
construção de instrumentos musicais, musicologia, contador de 
histórias entre outras.  
(CÁ, 2005, p. 01) 

No primeiro ponto o pesquisador descreve a forma como compreende que aconteceu a 

educação tradicional em Guiné, já na sequencia utiliza a categorização de Afonso (1989) e 

Simson (2001) – em grifo - para lançar luz na compreensão dos processos educacionais em 

Guiné Bissau. Contudo, acredito que são categorizações impróprias se considerarmos que as 

terminologias que ele cita são de realidades ocidentais que coloca na informalidade (aquilo 

com ausência de formalidade ou ausência de cerimônia) as dinâmicas de outra realidade 

distinta. Havia um modelo próprio para os processos educacionais africanos que vieram a ser 

sobrepostos pelos modelos portugueses e, sobretudo, cristãos. E nesta medida, criou-se, 

acredito, a ideia que é apenas com o domínio da formalidade do ensino português que se 

adquire o status de ser formal, educado, erudito, superior. 

Na verdade desde sempre, desde sempre. Alias quando lembro-me da tradição do nosso 
país quando você levava muitos livros no braço as pessoas diziam: olha o estudante de 
Coimbra! Nós crescemos naquele ambiente de Coimbra e curiosamente acabou por me 
formar na universidade de Coimbra. Portanto penso que desde sempre pensei em fazer um 
curso superior. Pesquisador Nº 1. 
 
As mulheres são as referências! Então eu, por exemplo, fui educada por uma mulher. (...) 
Muitas pessoas me questionam: menina você pegou atrás da escola não teve filho não teve 
marido. Só que a educação que eu fui dada é que a mulher precisa ser independente, o 
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primeiro marido da mulher é a sua escola. Então eu incorporei isso e levei isso como lema 
para minha vida então eu fui conduzindo e fui estudando. Fui ganhando minha 
independência. Pesquisadora Nº 4 

 

 

 

6.2.2 Sistema Educativo Colonial - Escola para assimilados, não para doutores  

A educação é enfatizada por quase todos os pesquisadores consultados como o 

caminho que capacitará os cidadãos e a sociedade guineense em geral para o desenvolvimento 

do país. E nesse caminho as visões sobre a educação colonial, como aquela que sistematizou 

os processos educacionais formais é percebida como um sistema educativo tóxico à realidade 

da Guiné além de não responder às necessidades de desenvolvimento socioeconômico. Outro 

ponto que emerge nas teses é sobre a escola colonial ser altamente seletiva, negando o acesso 

à formação (portuguesa) a maioria da população. Cá acredita que está neste fato uma das 

razões do subdesenvolvimento, da ignorância e do analfabetismo das grandes massas da 

população guineenses. O colonialismo foi o grande fator externo de ruptura e de 

deslocamento do equilíbrio da sociedade tradicional: “Com a introdução do sistema de ensino 

formalizado pelo colonialista português, em que as escolas funcionavam fechadas em si 

mesmas, longe da vida comunitária e social das populações indígenas”. (CÁ, 2005, p.28) 

A educação colonial com caráter marcadamente cristão 65 religiosa foi propagada e 

justificada como uma contribuição portuguesa para o progresso da humanidade guineense. Foi 

política de Portugal encaminhar jovens guineenses à metrópole para formação “educacional”: 

cristã e em língua portuguesa e latim. Em virtude dessa obrigatoriedade, havia sacerdotes 

negros em pequenos números que tinham sido educados em Lisboa. Cá diz que havia padres 

que nem cumpriam suas funções missionárias, davam-se mais ao tráfico.  

Normalmente temos uma vivência escolar muito complexa (...) Naquela altura as escolas 
particulares eram muito violentas. Mesmo o ensino público, as pessoas levavam 

                                                 

65 Não encontrei na pesquisa registros sobre o sistema de Educação Islâmica em Guiné Bissau. 
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palmatória se não soubesse a lição. E essa vivência das palmatórias, o método do padre J, 
(risos), naturalmente que aquilo tem algumas implicações psicológicas nos estudantes, 
que é engraçado..., porque acabamos por incutir em nossa cabeça que de fato se não nos 
esforçarmos minimamente temos que levar umas palmatoadas e portanto, para evitar isso 
era preciso estudar muito. Pesquisador 1 

Portugal registrava que a população africana nas colônias assimilava de boa vontade a 

civilização portuguesa para fim de mascarar as resistências que havia contra os interesses 

econômicos e políticos. Cá afirma que Portugal nunca permitiu que a educação fosse além de 

um nível mínimo muito baixo. E para apenas uma pequeníssima elite era dada a chance de ser 

“educada” com uma única finalidade: apoiar a hegemonia portuguesa e servir de intermediária 

entre a administração colonial e a população autóctone. No ensino colonial a Igreja Católica 

desempenhou papel fundamental no projeto de “civilização” dos guineenses.  Para o Estado 

português, civilização significava ser culturalmente português e religiosamente católico-

apostólico- romano.  A Igreja não só ajudou na implantação da política educacional colonial, 

como também participou na legitimação do colonialismo português, sancionando e  

santificando  a  missão  civilizadora  e  a  função  histórica de  Portugal. 

O regime colonial português havia-se associado novamente à Igreja 
Católica no seu dever colonizador para dar a educação às populações 
coloniais dentro dos moldes particulares da cultura portuguesa. Era, 
então, necessário um mínimo de europeização para impor uma ordem 
social. (CÁ, 2005, p.33) 

Chama atenção estas colocações de Cá quando vemos o quadro percentual de adesão 

religiosa no país. Pois a maioria guineense é Mulçumana e não Católica. Parece, pelo que leio 

nas pesquisas, que o projeto das missões católicas foram efetivadas mais no plano educacional 

(e cultural?) e não no religioso. 

Durante os vários séculos de presença e dominação colonial portuguesa, a 
grande maioria dos guineenses, os indígenas, encontrava-se fora do 
sistema educativo (e sem direito a ele), alguns entregues à educação 
missionária, e, apenas uma minoria, os civilizados, tinha o privilégio de 
aceder a uma instrução primária elementar. (FURTADO, 2005, p. 247) 
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O decreto de 1845 66 que estabelecia escolas públicas nas colônias portuguesas 

uniformizou o sistema de educação dispondo que a ela ocorresse em dois graus foi. O 

primeiro compreendia: Leitura, Caligrafia, Aritmética, Doutrina Cristã e História de Portugal; 

O segundo teria o seguinte programa: Português, Desenho, Geografia, Escrituração, 

Economia da Colônia e Física Aplicada à Indústria e ao Comércio. Estas disciplinas 

evidenciam para mim a intenção de um ensino voltado “apenas” para os interesses da 

metrópole e definindo desde a educação básica o aspecto mais discriminatório dos diferentes 

tipos de educação para africanos e europeus. 

 

(...) porque o ensino que era ministrado nessas escolas coloniais era basicamente estudar 
a história de Portugal, a língua portuguesa, a matemática, fazer aqueles exercícios 
básicos de matemática. Como eles diziam aprender a ler, a escrever e a contar. (...) É só 
muito mais tarde, depois da independência é que nós começamos a perceber-nos que de 
fato podíamos também aprender coisas que tenham a ver com nossa própria história. Ela 
existe, não é? Mas nos foram recusadas Pesquisador Nº 1. 

A pesquisa de Lourenço Cá traça uma periodização da educação em Guiné que ajuda a 

entender como está organizada a educação desde o tempo pré-colonial até a educação na 

década de 1990: Educação tradicional (Anterior a chegada dos europeus); Educação colonial 

(1471 a 1973) ; Educação das zonas libertadas (1963 a 1973) e Educação pós-independência 

(1975 a 1997). Acredito que essa divisão ajuda a situar alguns aspectos do processo 

educacional no país, embora não se possa compreender nele as rupturas e as continuidades 

que também houve no processo. Não houve o fim da educação tradicional, ela ainda existe, 

assim como ainda há resquícios da educação colonial mesmo depois de 40 anos de 

independência de Portugal. 

Não há nas teses menção a outras formas e sistemas de educação existentes e em 

Furtado parece não considerar a existência de processos educacionais antes da colonização e 

nem considerar os sistemas de ensino árabes. Além de utilizar o termo indígena para nomear a 

população guineense rural. 

                                                 

66 Decreto de 14 de agosto de 1845, criado por Joaquim José Falcão, ministro do Estado, da Marinha e do Ultramar, e 
assinado pela rainha D. Maria II. 
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As tentativas de organização da instrução pública na Guiné e nas colônias portuguesas 

em geral foram iniciadas muito cedo por processos que passaram por várias fases. Não se 

pode dizer que as potências coloniais desconhecessem o valor da educação, da instrução na 

transformação dos colonizados, segundo o modelo por elas idealizado. O problema era a 

forma como percebiam a população local e os objetivos que traçavam. 

Mas o papel mesmo da escola em Guiné o povo não acha que a escola educa não, o povo 
acha que a escola é pra aprender a ler e escrever. A escola não serve pra nada. Lá a 
escola não educa. Porque o sistema é assim. As escolas não têm atividade. Só ler e 
escrever. Não tem atividade. Como é que educa? Pesquisadora Nº 3 

Furtado considera que a função da escola foi sempre valorizada na perspectiva do 

colonizador: “Era pela escola, ou a seu pretexto, que se impunha aos indígenas a sua língua e 

a sua civilização (p.247). Porém, esta escola devia ter características muito específicas capaz 

de por um lado ensinar algo à maioria da população rural para os manter no seu próprio meio 

e, por outro lado, transformar uma minoria em civilizados como seus colaboradores mais 

próximos. 

Eu nasci na época colonial, 1969, a Guine Bissau não era independente de Portugal. O 
nome era província da Guine portuguesa. Eu nasci na época da província portuguesa. 
Mas eu comecei a estudar em 1975 depois da independência. A independência total foi em 
1974, ai em 1975 eu comecei a estudar, mas ainda tinha professores portugueses. A minha 
professora era portuguesa. Isso eu não esqueço. Ai todas as professoras que eu tinha na 
escola primária eram portuguesas.  Pesquisadora Nº 3 

 

6.2.3 Herança do modelo Ocidental como referência 

Para Furtado, quando os elementos culturais específicos de um país não são integrados 

na cultura socializante das instituições educativas o sistema educativo deixa de atender as 

questões nacionais e a formação da consciência nacional, que para mim, é necessária para a 

compreensão dos problemas e das soluções do país ou nação pela sua população autóctone. A 

estrutura educacional de Guiné-Bissau é hoje um desenho do modelo de sistema de ensino 

português, que aplicado a uma realidade totalmente distinta torna-se um modelo de recepção 

passiva de conhecimentos empacotados que gera uma série de problemas pessoais, sociais, 

estruturais: “O sistema herdado, que vigorava em todos os centros urbanos e rurais da então 
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Província da Guiné, era essencialmente urbano, elitista e discriminatório.” (FURTADO, 2005, 

p. 329) 

Atualmente muitos são os problemas levantados acerca da situação da educação em 

Guiné Bissau: infraestrutura precária, analfabetismo, baixo nível de domínio do acervo 

português, política econômica, fiscal, monetária, acordos internacionais, administração e 

gestão da educação, ausências de ensino/curso superior, currículo voltado para a realidade do 

país, bibliografias específicas para o povo guineense e africano, conflitos étnicos, dentre 

inúmeros outros. Cá (2005), Furtado (2005) e Djaló (2014), cada um sob um viés diferente, 

são pesquisadores que analisam a situação educacional no país e as problemáticas acima 

mencionadas. 

Cá coloca o eurocentrismo como um problema para a sociedade guineense e africana e 

cita como os outros, a taxa de analfabetismo como um grande atraso dos guineenses. Contudo 

sua base da análise educacional, econômica e social está ancorada em uma bibliografia 

eurocêntrica, que o leva, por exemplo, a não relacionar o problema do analfabetismo ao 

domínio da língua portuguesa e não à incapacidades cognitivas ou a somente os problemas 

políticos. Há indícios científicos (não traduzidos para português) que guineenses sabiam 

escrever em árabe, por exemplo. Dado que os documentos portugueses não registram talvez 

em função dos conflitos declarados com o islã. Outro dado interessante que soma a essa 

reflexão é que 41,9% do país são muçulmanos, educado no alcorão, ao passo que 11% são 

cristãos. 

Dominar os códigos linguísticos é importante? Principalmente os códigos da própria  

língua próprios, antes de dominar a segunda ou terceira língua estrangeira. Por que não ler é 

ter uma série de limitações para o acesso ao conhecimento escrito. O problema das análises 

com somente esta base é que elas condicionam o olhar na comparação das estruturas e dos 

sistemas incomparáveis! Talvez impor estruturas físicas semelhantes aos europeus torna mais 

difícil numa realidade onde tabancas, barracas, ocas, são as construções nativas. Claro que 

atualmente as sociedades e os centros urbanos africanos se assemelham ao de toda sociedade 

moderna global, contudo, se há uma base filosófica, religiosa e científica distintas, acredito 

que elas devem ser consideradas, e para isso talvez seja preciso reconhecer a herança herdada, 

mas também voltar para os estudos da era antes do contato do europeu. 
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A extensa tese de Furtado tem qualidades analíticas e de relatório sobre um amplo 

período e por isso apresenta uma radiografia histórica do sistema educacional e da 

administração educacional com ênfase nas reformas políticas internas. Muitos dados 

estatísticos (externos - dos organismos internacionais), mas o pesquisador não analisa o 

português como colonizador, não cita o problema da colonização, ou do imperialismo, e sim 

questões internas de Guiné Bissau.  

Quarenta anos após independência, os indicadores do último senso de 2012 da 

educação na Guiné-Bissau melhoraram; Contudo os dados ainda apresentavam 45% de índice 

de analfabetismo. Djaló também é enfático sobre o problema do analfabetismo. Para o 

pesquisador o ensino guineense surge do colonialismo, o que acarreta uma população 

analfabeta, com poucos homens letrados, não suprindo o país de profissionais capacitados e 

atuantes em vários campos, de modo a consolidar a nação. E por essa razão, o processo de 

formação dos quadros guineenses no exterior se torna cada vez mais necessário.  

Contudo, acredito que este tipo de comparação que coloca os guineense em um nível 

inferior (analfabetos) precisa levar em consideração a questão da língua. São analfabetos 

porque não dominam do código linguístico do português. Mas as pesquisas não pautam,por 

exemplo o acesso e o domínio a escrita árabe. Ou outro ponto que considero necessário ao 

pautar a questão do analfabetismo é pontuar porque é importante se alfabetizar em português? 

Não ser alfabetizado em português não significa não compreender a realidade e nem obter 

uma acervo próprio de conhecimentos. Não se pode, para mim, condenar o fracasso do país 

aos analfabetos, pois são os letrados que estão no poder.  

A colaboração do Paulo Freire na reelaboração da proposta de ensino guineense foi 

fundamental no pós-independência. No ano oficial da Independencia (1975) as teses mostram 

que as iniciativas governamentais desenvolvidas no campo educacional foram muito intensas. 

E nesse contexto, o espírito de combate ao analfabetismo foi aprimorado com Paulo Freire e a 

sua equipe do IDAC (Instituto de Ação Cultural) por ser este problema considerado uma das 

grandes sequelas da dominação colonial. Sequela que precisa ser questionada por ser o 

analfabetismo uma palavra utilizada para designar a condição daquele que não sabe ler e 

escrever. 
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Uma das ideias que absorvi em Paulo Freire é que a alfabetização é um esforço de 

leitura do mundo articulado com a leitura da palavra, e a leitura do mundo precede sempre a 

leitura da palavra, e a leitura da palavra implica a continuidade da leitura do mundo. Para 

mim, mais importante que afirmar,segundo os dados de organismos internacionais, que os 

guineenses não eram analfabetos, é pontuar que eles apenas ainda não tinham o domínio do 

instrumento de poder (Escrita/Leitura) para ler o mundo no qual estavam inseridos: “O desejo 

por parte da população, principalmente em todas regiões periféricas dos centros urbanos do 

país, era poder adquirir os instrumentos que lhes possibilitassem ler, escrever e fazer 

cálculos”. (CÁ, 2005, p. 101) 

Dentro de certo pessimismo, Guiné-Bissau é vista por Djaló, Furtado, Cá  como ainda 

longe de resolver uma série de problemáticas ligadas a questão da formação educacional e de 

recursos, vista como uma necessidade urgente, por estar longe de se adequar aos modelos 

ocidentais. Djaló pretende chamar a atenção para a necessidade de uma solução e da criação 

de estruturas das políticas públicas para a formação e reformas, as quais devem englobar todo 

o campo da educação guineense. Assim, para melhor trazer soluções e metas de longo prazo. 

A formação de recursos humanos não pode ser restringida à 
aprendizagem de fatos, estratégias, conceitos, mas tem de ser mais ampla, 
abarcando a exploração de um vasto domínio de conhecimentos, a sua 
análise crítica e articulação com experiências reais de vida. Uma vez que 
o próprio contexto contemporâneo exige novas demandas e estratégias 
para enriquecer e estimular momentos de prática e de reflexão, 
individualmente e em grupo, de forma construtiva e aberta, não 
personalizada, discutindo aspectos que possam clarificar, comunicando 
adequadamente com outros sistemas de conhecimentos, a fim de poder 
responder as demandas exigidas no mundo contemporâneo.  (DJALÓ, 
2014, p. 178) 

Os principais problemas da educação em África apontados por Furtado são: as baixas 

taxas de frequência; a baixa qualidade do ensino e os fracos resultados escolares; o aumento 

das taxas de desemprego dos diplomados; elevados custos da educação em condições de uma 

economia débil e de recursos cada vez mais limitados para a educação; as elevadas taxas de 

analfabetismo das mulheres das zonas rurais.  Segundo o pesquisador, na África Ocidental e 

do Centro, apenas 35% de mulheres e 57% de homens sabem ler e escrever.  

A vida escolar, para Cá, corresponde ao plano de estudo que possibilitará uma 

eficiente concepção científica do mundo e que proporcionará a capacidade de solução de 
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problemas. Entretanto, não acredito que esta estrutura educacional herdada dos portugueses 

não irá promover a emancipação do pensamento de nenhuma sociedade como histórico da 

colonização.  

Os alunos que vão para a escola nos centros urbanos se distanciam cada vez mais da 

vida, cultura rural de forma a julgar que ser superior é estar fora desse território. Conforme Cá 

o sucesso individual nos estudos representava para o jovem o distanciamento progressivo da 

realidade de onde ele era originário, a comunidade rural, e a sua integração gradual em um 

universo antagônico, o mundo urbano, em que trabalho intelectual e manual não se misturava. 

Acredito que o pertencimento de guineenses a estas escolas desprestigiou as formas 

tradicionais de ensino e aprendizagem e a concepção de saber e conhecimento outrora 

existentes antes da colonização: “Esse sistema de ensino herdado do colonialismo conduzia à 

formação de uma pequena elite, não só com uma mentalidade individualista, como também 

distante da realidade do país onde a maioria da população era camponesa.” (p.47)  

(...) livros, com conteúdos marcadamente guineense, isso não, absolutamente não temos. 
(...) Espero que haja bom senso por parte de nossos governantes no sentido de efetivar 
esses processos (curriculares) que são fundamentais para que as pessoas possam conhecer 
suas raízes. Os conteúdos eram esses, depois, claro, isso acaba por refletir um pouco na 
formação das pessoas, porque quando uma pessoa começa a aprender conteúdos que não 
tem nada a ver com sua matriz cultural, histórica. Pesquisador Nº 1. 
 
E nós todos passamos por essas fases que acabam por nos retirar um pouco daquilo que 
nós poderíamos ser se eventualmente aprendêssemos coisas que tem a ver com nossa 
própria história e a nossa matriz cultural. Isso não aconteceu. Pesquisador Nº 1. 

Após independência o sistema de ensino não dispôs de maleabilidade para colher e 

assimilar a diversidade linguística e a dinâmica populacional guineense no seu seio, o que 

pode ser sintomaticamente constatado em fenômenos de incomunicabilidade ou até mesmo 

rejeição da escola pela comunidade que servia.  

As instituições escolares coloniais sob o falso pretexto de zelar pelo bem-estar e 

desenvolvimento dos povos guineenses na “missão de civilização”. Concretização da 

educação revestiu-se de formas distintas para as zonas urbanas e para as zonas rurais: Tudo 

isso levou ao agravamento das assimetrias entre as zonas urbana e rural, ao empobrecimento 

da qualidade da educação e a uma exagerada expansão do sistema. 
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Mas, não havia saída, nós tínhamos que aceitar aquilo que nos foi oferecido, e, portanto 
não haviam alternativas, e a alternativa era esforçamos por terminar bem, fazer bem as 
coisas (...) Foi o que eu fiz. Pesquisador Nº 1. 
 
A gente recebia algum material que eram doados pelo centro cultural português ou pela 
embaixada de Portugal. Materiais que eram utilizados nas escolas em Portugal que muito 
não tinham nada a ver com nossa realidade até pelas figuras que tinham meninos brancos, 
aquela coisa toda, a história de Portugal... Aquilo que não tem nada a ver com a nossa... 
Eu não sei por qual motivo os nossos governos aceitavam que aqueles materiais entrassem 
nas nossas escolas porque nós tínhamos acabado de proclamar a nossa republica, uns 20 
e 30 anos... (...). Então eu ficava assim sem entender... (...) não só isso o material em si, 
mas a própria língua também que falamos, que é o português, que é nossa língua oficial, 
ou dita oficial, que para mim é mais uma língua administrativa do que oficial. 
Pesquisador Nº 2 

Outro destaque que eu gostaria de fazer acerca dos problemas que a herança do 

sistema europeu deixa nas colônias foi suscitado pela fala do pesquisador Nº 1 diz respeito ao 

poder que o sistema tem no nos fazer internalizar verdades acerca de nós mesmo ou do que 

nós devemos ser: 

Lembro-me também, como eu vivia com meu padrasto, ele levou-me no primeiro dia da 
escola, e eu, depois de assistir aquele terror das palmatórias, saí de lá muito assustado e 
quando cheguei a casa disse ao meu padrasto “Ei pá, aquela escola é terrível, vi as 
pessoas levarem palmatoadas e a meter-lhes um papel com orelhas de burro, pra rua e 
dizer que não sabiam nada, que não sabiam a lição e tal”. Ele disse: “olha se não 
quiseres sujeitar-te a esse vexame tens que estudar”. Foi assim um momento... (risos) Foi 
terrível! Mas uma pessoa sai de lá com a ideia que de fato tem que se esforçar e que na 
vida as coisas tem que ser conseguida com algum sacrifício. Pesquisador 1 

Esta ideia de sacrifício está presente no corpo das mensagens, a ideia que a população 

negra e africana precisa fazer um esforço maior e mostrar a superação diante daqueles (e de 

uma ciência) que os subestima. 

 

6.2.4 Educação Militante / Escolas Pilotos 

No pós-independência, o desafio que se colocava era a construção da 
unidade nacional. Não se tratava de entender as questões étnicas, mas de 
criar uma nova nação, novas condições, envolvendo outros fatores sociais 
num espaço diferenciado, o espaço de um país que se fazia nação. Aí é 
que podemos ver a importância da luta armada pela independência. Ela 
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promoveu certo grau de coesão no seio da sociedade em torno de um 
objetivo comum – a organização da nação guineense – criou laços de 
solidariedade e interdependência entre as diferentes etnias; criou os 
fundamentos, os alicerces da nação, sendo criadas as condições para 
transformar uma sociedade multiétnica numa sociedade nacional. 
(DJALÓ, 2014, p.126) 

Perante a complexa situação gerada pós-independência, muitos aspectos da sociedade 

guineense foram postos em cheque, como a Educação. Segundo Furtado, impunha-se uma 

tomada de decisão por parte dos gestores entre duas alternativas: a. Fechar as escolas herdadas 

do colonialismo ou b. Conservar a estrutura educacional existente. 

A primeira opção se tratava de construir um novo sistema educativo, para um novo 

contexto social, orientado para objetivos genuínos, decorrentes dos novos ideais políticos-

ideológicos traçados durante a luta da libertação nacional até a concepção de um projeto 

global para o país em que se definisse uma política educacional própria e se formassem os 

quadros profissionais necessários. Na segunda opção, tratava-se de manter a estrutura 

existente e abrir as portas para um maior número de estudantes, substituindo todos os quadros 

indesejáveis e introduzindo as reformas e modificações de conteúdos mais pertinentes ao país 

independente. 

Uma das medidas centrais foi a universalização da frequência do ensino 
através da generalização da oferta para a população escolarizável, sem 
nenhum tipo de discriminação de natureza social, cultural ou religiosa. 
Era uma resposta imediata e natural à discriminação imposta durante 
décadas pela política colonial que marcava assim a grande diferença entre 
a nova escola e a escola colonial que dividia as crianças em duas classes 
bem nítidas (as das famílias civilizadas e das famílias indígenas) 
repartidas em dois tipos distintos de escolas. (FURTADO, 2005, p. 341) 

Furtado diz que face às fortes pressões políticas e sociais os dirigentes 

políticos/governantes, enveredaram pela segunda opção: Isto é, pela adoção de medidas 

políticas que favorecessem a manutenção do velho sistema com a introdução de reformas 

pontuais programadas e orientadas para a descolonização das mentes e para a “reafricanização 

das mentalidades”, segundo expressão de Amílcar Cabral. (FURTADO, p. 335) 

O pesquisador Lourenço Cá informa que houve, no pós-independência, uma revisão 

gradual dos conteúdos e dos próprios compêndios nas matérias em que mais urgia romper 

com os programas do ensino colonial, nomeadamente Português, História e Geografia. 

Contudo, a dificuldade de reproduzir o material levou a manutenção de obras portuguesas nos 
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ensinos e escola após análises. No ensino primário, os compêndios que tinham sido 

elaborados durante o período da luta de libertação, foram imediatamente adotados em todas as 

escolas. No entanto, durante o ano escolar de 1974/75, sendo reduzido o número desses livros, 

houve necessidade de manter alguns livros de leitura antigos, depois de uma criteriosa seleção 

de textos.  

Já alguns momentos a gente recebia algum material que eram doados pelo centro cultural 
português ou pela embaixada de Portugal. Materiais que eram utilizados nas escolas em 
Portugal que muito não tinham nada a ver com nossa realidade até pelas figuras que 
tinham, meninos brancos, aquela coisa toda, a história de Portugal... Aquilo que não tem 
nada a ver com a nossa... Eu não sei por qual motivo os nossos governos aceitavam que 
aqueles materiais entrassem nas nossas escolas porque nós tínhamos acabado de 
proclamar a nossa republica. Pesquisador Nº 2 

Para Furtado as reformas curriculares do PAIGC (citadas abaixo) adaptadas ao sistema 

colonial de educação se depararam com limitações em termos de pessoal técnico da 

administração, de docentes qualificados, de gestores escolares, inspetores e, sobretudo, de 

orientações devidamente estruturadas, não permitiram que fossem para além de algumas 

intervenções pontuais.  

1) Alteração dos conteúdos das disciplinas de Geografia e Ciências 
Naturais. Essas disciplinas eram as que se revelavam mais impregnadas 
da ideologia colonialista que urgia erradicar quanto antes. Os conteúdos 
foram re-orientados para as realidades da Guiné-Bissau e Cabo Verde, 
dos “países irmãos” de Angola e Moçambique e da África. As Ciências 
Naturais abordavam conteúdos relacionados com o meio da criança, sua 
habitação, tabanca e meio ambiente.  
2) Introdução de duas novas disciplinas a Formação Militante e o 
Trabalho Produtivo, seguindo as experiências das escolas das Zonas 
Libertadas. A Formação Militante visava proporcionar à criança um 
melhor conhecimento do seu meio social e da história do seu país 
3) Confirmação da língua de ensino. A adoção do português como 
língua de ensino nas escolas das áreas libertadas, depois de tentativas, 
sem sucesso, de utilização do crioulo. (FURTADO, 2005, p. 367) 

Sobre o item 3), da citação acima, apesar de o crioulo ter sido a língua que uniu 

guineenses e cabo-verdianos nos luta pela independência, Furtado diz que as experiências do 

uso do crioulo no ensino e nos manuais, iniciadas nas zonas libertadas, revelaram-se 

continuamente inviáveis porque o crioulo não estava sistematizado em condições de ser 

utilizado como língua escrita.  
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Acredito que essa limitação decorra da tentativa de ainda imitar os modelos europeus. 

Não parece ser uma tentativa de olhar para os próprios modelos africanos educacionais e 

aprimorar ou não parece uma tentativa de qualificar os educadores de forma a ressignificar os 

próprios meios de educar. Baseado de fato na necessidade do africano-guineense.  

Houve estratégias e objetivos definidos para a educação pós-independência que a meu 

ver discursa, mas não prioriza a cultura e os processos de aprendizagens existentes antes da 

colonização. Há ainda a imposição de um modelo. E Guiné precisava se apropriar deste 

modelo inserindo aspectos de suas culturas quando poderia ser o contrário. Retornar aos 

aspectos da cultura de aprendizagem tradicionais, acrescentando aspectos da ciência 

portuguesa, adaptando a realidade existente. A ideia parece em análise, ser: primeiro dominar 

o modelo português europeu, depois criar um modelo próprio. E acredito que esta inversão 

trouxe para nós populações negras, severas limitações no que diz respeito à finalidade de uma 

educação. 

A pesada herança de um sistema de educação ser confrontado com os ideais do 

PAIGC, não substituído totalmente. Percebo que governo guineense independente fez um 

esforço para organizar e estruturar o sistema educacional em todo o país, de forma que a 

educação pudesse responder às exigências políticas, sociais, econômicas e culturais da nova 

sociedade projetada pelo PAIGC. (Tabela em Apêndice) 

O sistema educativo da República da Guiné-Bissau tinha por finalidade 
formar todo o povo e desenvolver ao máximo as capacidades intelectuais, 
físicas e espirituais das novas gerações, na concepção científica do 
mundo, através da formação intelectual, científica-técnica, política-
ideológica, física, moral, estética, de modo que os alunos formados nas 
escolas fossem capazes de interpretar, impulsionar e desfrutar dos 
progressos da ciência, da técnica e da cultura e tomarem-se jovens 
dotados de uma educação integral. CÁ 

Durante o processo de luta pela independência um programa educacional foi 

experimentado nas zonas libertadas e seus protagonistas encaravam como instrumento 

fundamental no processo de transformação da consciência do povo guineense, entendendo-a 

como estreitamente integrada a todas as demais atividades e sentida como um aspecto da luta 

africana. Os gastos financeiros do PAIGC em educação nas zonas libertadas traduziam, para 

Furtado, a preocupação dos revolucionários no setor da educação e constituíam o que se 

denomina de base para a luta de libertação nacional da Guiné e Cabo Verde. 
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Ao criar a escola autônoma nas zonas libertadas, antes da pontual independência, o 

PAIGC estabelece um ensino alternativo que se opunha ao do invasor. Desde o início da 

luta, as crianças reuniam-se em tomo de um representante do Partido e o sistema educativo 

procurava retomar o que havia de relevância na experiência da sociedade tradicional 

guineense. A informalidade educativa e sua espontaneidade tradicional eram revalorizadas, 

assim como o recurso à experiência dos anciãos. Também se procurava, principalmente, 

aprender na e pela prática. Uma educação militante, uma educação que fazia parte integrante 

do combate libertador. 

Produziu-se, então, uma espécie de síntese entre o intelectual e as 
massas populares, da qual nasceu o movimento de libertação. O eclodir 
da luta de libertação supunha duas condições: em primeiro lugar, contra a 
ação destrutiva da dominação imperialista, as massas populares teriam 
que conseguir preservar a sua identidade, guardando intacto o sentimento 
de dignidade individual e coletiva; em segundo lugar, a resistência latente 
ativada pela ação destes elementos saídos da pequena burguesia teria 
que se inserir no povo, procurando mobiliza-lo e organiza-lo para a luta 
global contra o colonizador. (CÁ, 2005, p. 55) 

Em 1965 foi fundada a Escola Piloto cujo um de seus propósitos era de romper com 

parte dos pressupostos epistemológicos coloniais. Um sistema fundamental de educação e de 

instrução cuja base assentava-se nas escolas de aldeia, disseminadas nas regiões libertadas. 

Este sistema de educação aportava algumas particularidades em relação à metodologia 

aplicada nas escolas coloniais da época:  

O PAIGC tinha todo um sistema de ensino diferente, então a maioria... você tinha uma 
disciplina chamada formação militante. Formação militante te ensinava essas questões 
políticas, como o PAIGC se organizou para luta, como movimento, então essas questões 
nacionais você aprendia a historia do país e da áfrica a partir dessa ótica de resistência 
da colonização. Quando da abertura resolveram retirar essas disciplinas porque falava do 
PAIGC, então hoje eu vejo esses meninos, quando dou aula na UNILAB, não sabe de nada 
sobre a história do próprio país. Mas eu soube. Eu tenho uma base, então eu acho que o 
contexto que eu estudei favoreceu bastante para eu chegar hoje onde eu cheguei, para eu 
ser esse referencia que eu sou. Pesquisadora Nº 4 
 
Desde a década da independência até 1993 a gente teve essas disciplinas, tinha trabalhos 
oficionais, trabalhos que você ia aprender fazer coisas, coisas de PAIGC, corte e costura, 
construir potes com lama, trabalho produtivo, fazer hortas escolares, então, semear, 
regar, cada dia tem uma turma que tem trabalho produtivo. Enfim... a horta comunitária 
servia também para o mercado e para nós, a gente aprendeu muita coisa. Mas isso tudo 
hoje não existe. (...) Em 1993 e 1994 proliferou muito as escolas de iniciativas privadas. A 



 

211 

 

escola publica me ensinou muita coisa. Depois entrei no liceu para terminar em Bissau. 
Pesquisadora Nº 4 

Os melhores alunos eram selecionados para frequentarem os internatos do Partido, 

instalados nos países limítrofes. Além disso, o PAIGC cuidou, particularmente, da formação 

de quadros em nível médio e superior. Para isso, contou com o apoio de países amigos de tal 

maneira que, durante os anos de luta, um número muito maior de guineenses atingiu os cursos 

superiores em comparação com o período de ocupação portuguesa. O que pode ser conferido 

nas falas dos entrevistados:  

Eu sempre estudei nas melhores escolas, eu fui de escola piloto, mas por pouco tempo, por 
causa da política, porque minha tia se envolveu com a política ai ela botou a gente na 
escola piloto para estudar, mas como a gente não estava acostumada com essa vida eu 
fiquei lá só um ano e sai. Minha tia foi casada com Amilcar Cabral... E a política de 
PAIGC... Enfim. Por causa de Amilcar Cabral fui para aquela escola, mas também não 
aguentei, por causa de hábitos e rotinas de lá... nós saímos. Pesquisadora Nº 3. 
 
 
 

Ai depois da 4 classe, depois do primário, a escola começou a ter uma matéria que era 
formação militante. A saber tudo da áfrica, história da África, história do PAIGC, história 
do socialismo, da Rússia. Naquele ano que eu estive na escola piloto. Aprendi tudo isso. Ai 
levaram a gente pra Rússia pra passear, na escola piloto até língua russa era obrigatória. 
(...) Não gostei da escola piloto, meu pai não gostou. Fiquei só um ano e sai. 
Pesquisadora Nº 3 

O sistema escolar das Zonas Libertadas era um sistema eminentemente rural, cujas 

estruturas se encontravam ainda numa fase de definição e implantação. Imbuído de valores 

forjados nas duras condições de uma luta armada. Para Djaló - Esse ensino de zonas libertadas 

tinha duas características fundamentais então, entendidas como complementares: a primeira se 

tratava de um ensino popular, dedicado à democratização do acesso ao saber e, a segunda, de 

um ensino revolucionário.  

 

6.2.5 O Ensino Superior fora de Guiné Bissau 

As trajetórias acadêmicas dos colaboradores da pesquisa e dos estudantes guineenses 

em geral são comuns entre si e entre os jovens do continente africano que todos os anos saem 

de seus países vinculados aos acordos internacionais bilaterais de cooperação cultural e 

científica para estudarem em universidades estrangeiras. Aqueles que completam o ensino 
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médio nos Liceus procuram formação acadêmica, profissional, científica com o objetivo de 

ampliar as possibilidades profissionais. O pós-independência trouxe mais desafios para a 

reforma profunda do ensino e tendo Guiné-Bissau, rompido com Portugal, o Brasil se tornou 

uma alternativa para formação dos jovens no exterior, especificamente pelas afinidades da 

Língua portuguesa.  

Eu cheguei ao Brasil em 2005, vim dentro de um projeto chamado PEC-G (...) Cheguei em 
2005 para fazer a graduação em história e ai quando eu cheguei tinha uma pequena 
comunidade guineense aqui, acho que era cerca de 15 a 20 estudantes, hoje somos mais de 
mil, só aqui em Fortaleza. Pesquisador Nº 2 
 
Talvez hoje o Brasil seja o pais que mais recebe estudantes guineenses no mundo, senão 
os estudantes dos PALOPs. Portugal recebe centenas de estudantes como no Brasil. 
Portugal continua com essa parceria e está abrindo alguns centros de formação em 
Guiné. E espero que esses centros, essas parcerias sejam de mão dupla, que ambos saiam 
ganhando, embora na relações internacionais não há nenhuma cooperação inocente. 
Pesquisador Nº 2 
 
Enfim... Vim pelo PEC-G, mas não tinha bolsa. Hoje graças a deus e Governo Lula, tem o 
Projeto Promisaes, que é projeto Milton Santos para o Ensino Superior que é destinado 
para o africano. Antes a gente só tinha a tal permanência. Pesquisadora Nº 4 

Djaló informa que o período entre 1990 a 2011 foi marcado pela entrada em massa de 

estudantes da Guiné-Bissau nas Universidades Federais brasileiras e marca também período 

de intensos debates sobre a questão da pluralidade cultural e a diversidade étnica no país que 

exigiria alicerces no campo da educação. Sua pesquisa enfatiza de sobremaneira a importância 

dos Convênios educacional para a sociedade da Guiné-Bissau na medida que  contribuir 

significantemente para formação dos quadros profissionais do Estado guineense. A escolha do 

Brasil para seus estudos tem também razão em função dos laços de amizade que o unem à 

comunidade da CPLP, semelhanças históricas, sociais, econômicas, educacionais e culturais e 

claro, a língua portuguesa. 

Os estudantes escolhem os cursos de acordo com as orientações recebidas 
na Embaixada do Brasil na Guiné-Bissau. É na Embaixada que os 
candidatos recebem a orientação de que o curso Y não existe na 
universidade Z, mas que este ou outros cursos estão disponíveis na 
universidade A ou B. E diante das alternativas faz-se a escolha que, por 
vezes, não corresponde ao que se deseja e sim ao que está sendo 
oferecido pelo país de destino. (DJALÓ, 2014, p.167) 
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Nas entrevistas os pesquisadores declaram que fizeram cursos que não eram do seu 

interesse, alegando que as vagas oferecidas pelo governo brasileiro, na maioria de vezes, não 

interessam ao candidato, mas era obrigado a aceitá-la por ser a que única oferecida. Para 

Djaló isso, normalmente, está ligado à própria fragilidade e desorganização do Estado da 

Guiné-Bissau, que deveria criar uma base estatística da área de formação sobre o que o país 

precisa, evitando que esses candidatos façam a escolha de seus cursos aleatoriamente, ou na 

pior das hipóteses, façam cursos pré-definidos para eles em função de determinadas 

ideologias ocidentais, como a racista, por exemplo. A pesquisadora Nº 4 pensou em fazer o 

curso de Medicina ou Direito, conseguiu uma vaga no curso de Ciências Sociais e considera 

que pode ser o destino que escolheu. 

Depois da guerra civil na Guiné Bissau (...) Fui dar entrada nas papeladas da embaixada 
do Brasil. Pedi meu pai para fazer termo de responsabilidade. Ele disse você não vai 
conseguir, só filho de ministro que consegue. Eu disse “umbora” tentar. Eu tentei e 
consegui. (...) ai quando eu vim para o Brasil botei na inscrição Ciência Sociais, Medicina 
e Direito. Só que só saiu Ciências Sociais. Eu acho que isso é o destino na verdade. 
Pesquisadora Nº 4 

Djaló considera que os ganhos que Guiné Bissau tem tido com a elite formada no 

Brasil são muitos depois do regresso ao país de origem porque os estudantes de convênio 

PEC-PG e PEC-G têm assumido importantes funções, não só no âmbito da administração 

pública, setor privado, como também nas universidades. – Contudo, a fala dos entrevistados 

(tanto desta pesquisa quanto da pesquisa de Djaló) mostra que apenas para um numero 

inexpressivo em função do Estado guineense não detém de políticas eficientes para o 

enquadramento desses quadros recém-formados.  

O país precisa de mais profissionais, especialistas, mestres, doutores. Aí é 
que entra a importância dessa cooperação com o Brasil, estreitando as 
relações, abrindo mais vagas para os estudantes que estiveram lá 
prosseguirem suas formações no âmbito de pós-graduação, 
consequentemente havendo graduados, especialistas, mestres e doutores 
em número maior, atuando na administração pública do país. (DJALÓ, 
2014, p.145) 

Djaló observa que o desdobramento do desenvolvimento da cooperação na educação 

superior é de extrema importância para impulsionar o incremento e a promoção de bem estar à 

construção e manutenção do Estado da Guiné-Bissau.  
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(A universidade brasileira) Me preparou. De fato aprendi muito, principalmente entendi 
economia, entendi como é que funciona a maquina de governo, como é que se deve 
estruturar um país. Eu aprendi muita coisa. Aprendi mais em Brasília, do que na Bahia na 
época que eu fazia o mestrado, acredita? Por que no mestrado o professor mandava ler 
aqueles livros antigos que eu não vou usar, que a gente não vai usar. Karl Marx, Lênin, 
aqueles autores antigos... Eu lia para fazer a prova só para passar, porque era 
obrigatória. Matéria de filosofia, sociologia... não gostei. (...) Então tudo que eu aprendi 
para usar no dia a dia eu aprendi na graduação em Brasília. Pesquisadora Nº 3 

O Estado da Guiné-Bissau não tem uma política pública eficiente para a inserção 

desses quadros no mercado de trabalho quando retornam ao país, depois de longos anos de 

investimento na sua formação superior no Brasil. Apesar dos acordos de convênio os 

estudantes de Guiné-Bissau não são beneficiados por nenhum tipo de acompanhamento da 

parte do Estado da Guiné-Bissau, a partir do momento que saem do país até o término da 

formação e regresso. 

O que seria um investimento no desenvolvimento desses países tornou-se, para Djaló, 

mais um fator de empobrecimento, porque um grande número destes jovens, depois de 

formados, se estabelece nos países que lhes deram a formação. E esse padrão se repete porque 

para o pesquisador o Estado guineense não acompanha mais de perto estes jovens durante e 

após o período de formação. 

Selecionei alguns trechos das entrevistas que mostram aspectos que despertaram 

algumas reflexões dos guineenses acerca do conteúdo, currículo nas instituições do ensino 

superior no Brasil ou Portugal: 

Nada a ver. A coisa da áfrica nunca! Nada, nada, nada. Administração é coisa de 
dinheiro. (...) A maioria dos livros de RH, introdução à administração, marketing... 
Bibliografia mais americana. Africana, nenhuma. Assuntos de negros eu estou estudando 
agora com Sandra Petit e Henrique Cunha no doutorado. Pesquisadora Nº 3 
 
Tinha algumas colocações no texto, não do professor, do material que ele tinha, tinha 
muito na contramão daquilo que eu sabia sobre meu continente e daquilo que eu sou 
enquanto homem africano. Então, eu não me via naquele conteúdo, eu me via deturpado, 
eu me via de cabeça pra trás. Eu não me sentia contemplado, eu via uma história 
inventada sobre mim. Então as aulas sempre foram tensas. (...) Então era a oportunidade, 
era o momento de discutir e garimpar aquele conteúdo.... Pesquisador Nº 2 
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São poucos os autores africanos traduzidos no Brasil. Acho que o próprio Ministério da 
Educação deveria facilitar essas traduções, facilitar o acesso desses conteúdos para os 
professores. Porque a nossa historia ainda é contada a partir de uma literatura que é 
deslocada... Pesquisador Nº 2 
 
Por que estamos deslocados do nosso próprio sistema educacional, portanto, não é 
obrigatório aqui ensinarem coisas que tem a ver com outros países. Portanto, acabamos 
por fazer uma aprendizagem insumitário, porque quem quer aprender coisas sobre seu 
país tem que esforçar-se ela mesma, se não fazem isso nas universidades, nos conteúdos 
dos programas curriculares tem que fazer isso por sua conta e risco, e portanto, foi o que 
eu acabei por fazer que ir especializando-me ou auto-especializando-me (risos) em áreas 
que me interessam. Pesquisador Nº 1. 
 

Guiné-Bissau conta com duas Universidades principais: Universidade Amílcar Cabral 

(UAC) e a Universidade Colinas de Boé (UCB). Ambas começaram suas atividades apenas 

recentemente, no século XXI, com apoio de Portugal. A primeira foi fundada em 1999, por 

meio de um protocolo de cooperação entre o governo da Guiné-Bissau e a Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologia de Portugal. No entanto, seu funcionamento efetivo 

ocorreu somente em 2003. A Universidade Colinas de Boé teve sua criação pela iniciativa de 

um grupo de intelectuais guineenses em colaboração com o Instituto Politécnico de Leria, 

Portugal.  

Segundo a pesquisadora Augel (2009), Guiné Bissau figura como um dos últimos 

países africanos a ter uma universidade se considerarmos os cinco países de língua oficial 

portuguesa, colonizados por muitas décadas: Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, 

Moçambique, são Tomé e Príncipe. A criação das universidades figura como objetivos de um 

projeto de desenvolvimento e acordos internacionais com o objetivo de munir a elite de 

conhecimentos sistematizados para a gestão e administração do Estado e de negócios, da 

religião e de referências da ciência e da cultura europeias nos países dominados e colonizados. 

Anterior à criação da primeira universidade guineense, havia, desde 1979, escolas de ensino 

superior. As primeiras universidades criadas, UCB e UAC, tiveram parcerias e apoio de 

Portugal. 

É tarefa urgente nesse contexto “descolonizar as mentes, livrar-se do complexo 

colonial”.  Mas uma questão me inquieta: Será que descolonizar as mentes é possível com o 

modelo de universidade, de ciência e de conhecimento que temos no Brasil e em Portugal? 
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Como se constrói um pensamento intelectual e científico que pense alternativas diferentes da 

proposta norte-americana e europeia? 

Por exemplo, uma pessoa que vem de uma matriz cultural diferente está numa sala de aula 
a aprender coisas que sabe que são úteis numa perspectiva teórica e científica, mas depois 
na prática, se calhar não tem tanta utilidade, como por exemplo, nós aprendermos coisas 
que tem a ver com nossa matriz cultural. Mas, uma pessoa no final, acaba por se abstrair 
um pouco desse debate porque vê que o debate não leva a lugar nenhum. Não vou estar 
agora em uma sala de aula a pensar “não, mas eu podia estar a aprender isto e aquilo”... 
Uma pessoa está lá. Está para o que der e vier. O importante é fora daquele espaço, 
procurar outras saídas e foi isso que desde muito cedo eu comecei a fazer. Pesquisador 
Nº 1. 

 

6.3 Quarta parada: O cientista e a Ciência 

Esta categoria objetiva traçar reflexos da formação ocidental no pensamento do 

pesquisador guineense, assim como também identificar qual a situação do cientista após a 

formação acadêmica profissional. Antes, acho necessário reafirmar que aqui apresento minhas 

percepções e reflexões acerca do que observei, li e ouvi com mais ênfase as entrevistas que as 

teses por ter sido através do contato direto com o pesquisador ou a pesquisadora que muitas 

reflexões afloraram, inclusive sobre mim mesma enquanto pesquisadora. Percebi nas 

mensagens a presença de uma necessidade de se justificar ou se afirmar enquanto negro, 

permeada pelas ideias de superação, sacrifício, ressentimento e/ou indignação quanto à 

relação do ocidente com as populações negras no campo das ciências: 

Sim, na verdade eu estava a pensar, sempre tive uma grande paixão por física, astronomia 
e tal. (...) Mas pronto, acabei por fazer o curso de história. (...) hoje devo dizer que me 
sinto muito realizado porque vou fazendo alguma investigação que considero interessante 
até na perspectiva de conhecer mais a história do meu país e da áfrica em geral. (...) 
preencher uma lacuna da minha vida que era fundamental que era conhecer a história do 
meu país e das minhas raízes.  Pesquisador Nº 1 

Na situação acima, o pesquisador não esclarece porque optou pela História se a grande 

paixão era Física/Astronomia, mas deixa evidente que ao se formar na área enveredou por 

pesquisas que o ajudasse a conhecer a própria história e a produzir conhecimento sobre a 

história do país e da África. Abaixo ele reconhece a importância de serem os africanos os 
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novos pesquisadores contar a história do continente, contudo esclarece que a identidade em si 

mesma não garante a qualidade do trabalho. 

Não vou agora entrar no debate se o fato de uma pessoa estar arraigada a áfrica, se é 
africano vai escrever melhor sobre a áfrica ou sendo europeu dificilmente conseguiria 
escrever melhor sobre a áfrica, isso não me parece um debate... Mesmo se eu posso 
escrever coisas interessantes sobre a áfrica... Depende da sua perspectiva e do tipo de 
metodologia adotada na investigação. Mas o que acho que se deve relevar aqui a posição 
feita por africanos, essencialmente por africanos que é um caso novo (...) o fato de haver 
africanos a produzir sobre a áfrica. Isso é que é relevante. Portanto isso claro que é um 
dado novo...  Isto trás outra perspectiva sobre o continente e também uma renovada 
esperança porque no fundo quando as pessoas que tem um umbigo no determinado 
continente e escrevem sobre o mesmo claro que as coisas mudam um pouco de figura. 
Significa que nós estamos a fazer coisas relacionadas com nós mesmo. E, portanto isso é 
um dado novo. Não é o fato de serem melhor. Nem é melhor nem é pior. Pesquisador Nº 1 

No trecho abaixo uma fala alude sobre a exigência de si mesmo para provar à ciência 

ocidental uma capacidade e competência (talvez baseados no domínio das produções 

ocidentais) que se tem, mas que é estigmatizada. Diante de tantas desqualificações e valores 

subestimados a população negra acaba por sentir que precisa provar, mostrar, evidenciar.  

Mas... porque há muitos africanos que pensam que conhecem a história da áfrica porque 
são africanos e não conhecem nada. Não conhecem. Portanto o fato de sermos africanos 
também não nos dar essa autoridade de dizermos que nós é que podemos fazer melhor as 
coisas. Podemos fazer, mas temos que provar que podemos fazer. Não com base no 
revanchismo de que tudo que foi feito antes não vale nada.  Pesquisador Nº 1. 

Nas ciências isso fica evidente na exigência do acúmulo acervo de conhecimentos 

eurocêntricos como base. Para o pesquisador existem critérios mínimos para se alcançar e ter 

autoridades para  manifestar o conhecimento histórico. Concordo, mas a questão que eu 

coloco é: Porque precisamos provar que podemos fazer? E para quem precisamos provar? 

Eu vi que havia e há ainda uma necessidade muito grande, há um vazio muito grande em 
relação ao ensino da áfrica, há um desconhecimento muito grande em relação a áfrica, em 
relação a nós, então tudo isso acabou me motivando a pesquisar e a dar palestras sobre a 
áfrica... Levar o conhecimento africano, o saber africano, a história da áfrica. Levar esse 
pensamento do homem africano, ou seja, fazer saber que existe o homem africano, existe o 
pastor africano, existe o agricultor africano, existe a mulher africana que batalha no seu 
cotidiano pra ficar melhor, para dar uma vida melhor aos seus filhos. Pesquisador Nº 2 
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Acima, o pesquisador Nº 2 coloca que diante desse contexto de desconhecimento 

sobre a áfrica sua motivação como profissional é de levar o conhecimento que historicamente 

foi ocultado, negligenciado, deturpado. Como um cientista militante em que a causa leva a 

reescrita da história e a tomada de consciência. O que não fica claro para mim é para quem 

levar o conhecimento sobre o homem africano. Para o próprio africano ou para os não 

africanos? 

Apesar de eu acreditar que intencionalmente não se trata de construir uma história-

revanchista, que relançaria a história colonialista contra seus autores ou descendentes, mas 

parece que ao se perceber a necessidade de mudar a perspectiva epistemológica das ciências, 

criamos um tom indignado acerca do passado e uma postura parcial de militância para 

recuperar tudo que perdemos. Abaixo a pesquisadora aponta a necessidade de se posicionar 

diante às generalizações feitas às populações negras: 

É um lugar que tem seus conhecimentos produzidos que você não concorda, mas que são 
clássicos. Estou falando do Brasil. Dessas produções de conhecimentos. Eu fiz ciências 
sociais, a antropologia trazia as sociedades africanas, de um Malinowski que foi pra lá, 
todos com um olhar ocidental e eurocêntrico. Ai você começava a discutir, e dizer que 
você não reconhecia aquela áfrica que eles descreveram. Então eu comecei a perceber 
que e importante ter africanos na universidade no Brasil para desmistificar isso, isso me 
conduziu a um tcc sobre a áfrica no imaginário social brasileiro, o titulo, é isso que 
depois eu fui aprofundar no mestrado. Essa universidade, o que me aflora é o sentido de 
que realmente é necessário a minha presença lá. (...) eu sempre fui combativa sobre essas 
questões. Não isso não é verdade. Eu também tenho direito de dizer a minha percepção, o 
que eu sei disso, então isso passou a estimular mais ainda minha parte de contribuir no 
núcleo de pesquisa sobre africanidades e afrodescendência. Pesquisadora Nº 4 
 

O Pensamento dos pesquisadores guineenses realmente apresenta nas teses e 

dissertações uma gama de respostas às problemáticas das Populações Negras e para a 

resolução de problemas em Guiné Bissau que na impossibilidade de apreciar tudo destaco 

algumas, como quando o pesquisador Cá manifesta a importância do saber como um ato 

político para a transformação. Não tem a ver exatamente com o domínio dos conhecimentos, 

mas com uma percepção do saber para o despertar de uma consciência autônoma e 

emancipada do indivíduo e do coletivo: 

O saber pelo saber não vale absolutamente nada; o saber tem de exprimir 
um poder integralmente posto em nível da sociedade. Querer instruir-se 
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deve significar para os educadores, procurar aumentar as capacidades, o 
poder, o domínio sobre a natureza e sobre os problemas postos pelo 
desenvolvimento da sociedade. A educação tem por consequência, o 
aumento, o despertar, o aperfeiçoamento das capacidades, tanto técnicas 
como morais do homem. Há que saber que educar não é apenas informar. 
(...) A educação não informa, ela forma, transforma e dirige. (CÁ, 2005, 
p. 224) 
 

A simples ampliação do acesso à escola não garante a igualdade de oportunidades, não 

garante a transformação, porque a herança Colonial e Ocidental é forte.  

Não adianta continuar construindo escolas para que elas sigam sendo 
depósitos de repetentes e fracassados. Se não resolvemos o problema do 
professorado, a baixa qualidade do ensino e a inexistência do ano letivo 
continuariam e a sociedade como um todo continuaria custeando um 
investimento de baixíssimo retorno. A política de expansão da rede física 
deve, prioritariamente, estar voltada para dar ênfase à qualidade e ao 
aperfeiçoamento dos professores e à valorização de sua profissão. (CÁ, 
2005, p. 227) 

 

Não se deve e nem se pode continuar a perpetuar a herança colonial, conservando o 

sistema e a estrutura social e de educação do passado. Devemos evitar a degradação que este 

passado ainda imprime nas relações humanas e sociais e evitar consumir as respostas que uma 

falsa concepção do progresso e desenvolvimento se apresenta nas ciências para as populações 

negras e africanas.  E uma questão que surge é, como? O pesquisador Nº 1 tem abaixo duas 

falas em que ele apresenta um diálogo interno sobre como cobrar desse passado uma resposta 

para os problemas atuais: 

Por exemplo, há pouco tempo uma jornalista me perguntava: mas o Senhor acha que 
Portugal devia pagar e indenizar os países africanos por causa da escravatura? Isso não. 
(...) ia indenizar a quem? Não. O que é útil aos países que participaram nos processos da 
escravatura é que ensinassem a suas próprias pessoas de que de fato no passado houve 
coisas que foram feitas e que foram mal feitas, sobretudo, por exemplo, a escravatura 
existia antes da chegada dos europeus, existia em África (...) Eu conheço casos de pais que 
vendiam os filhos, pais que vendíamos filhos para os europeus. Vendiam por necessidade, 
às vezes por nada, (...) Portanto, o que é importante é que ensinem as pessoas, porque 
ainda hoje, por exemplo, na Guine há escravatura. Eu considero escravatura o fato de 
muitas das pessoas trabalharem na palha do caju e serem mal pagas. Para mim é 
escravatura. Trabalhar de sol a sol e ganhar uma miséria. É a escravatura dos tempos 
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modernos. A pior coisa, por exemplo, não criar condições para as pessoas viveram bem, 
isso também é uma escravatura. Pesquisador Nº 1 

Ele parece não acreditar que Portugal tem dívidas com Guiné Bissau e parece 

desconsiderar as diferenças entre o papel do africano e o papel do europeu no processo do 

comercio escravista assim como desconsiderar que os problemas atuais de escravidão 

moderna tem relação com as relações do passado. Quem deve ser responsável pelo pagamento 

da indenização? Como pode ser medida a compensação pela destruição de civilizações? 

Quem tem o direito de receber o pagamento da reparação? Abaixo, sua fala me faz perceber 

que agora, não só continuam extraindo as riquezas naturais no continente africano, mas 

também pagando pelos melhores quadros científicos e intelectuais africanos.  

Quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, que é uma obra interessantíssima, 
naquela altura o país mais rico era aquele que tivesse minérios, riquezas no subsolo. Hoje 
o país mais rico é aquele que tem quadros, que tem gente bem informada com... porque 
só nessa perspectiva nos podemos competir com outros países. Eu acho hoje os países 
europeus levam os melhores quadros. Quem paga mais os melhores quadros ele capta os 
melhores, quem não tiver dinheiro para captar os melhores não tem. Portanto a condição 
dos estados já começa a ser por via da formação das pessoas e, portanto é a nossa aposta 
total.  Pesquisador Nº 1. 

O número e a qualidade dos pesquisadores mobilizados na produção de conhecimentos 

africanos/guineenses são reconhecidos pelos colegas, assim como a dificuldade do acesso ao 

consumo destas publicações. 

Muito intensa e muito positiva (a produção científica africana). Tem havido estudo sobre 
vários aspectos relacionados com a áfrica em geral que são de fato muito interessantes e 
englobam quase todas as áreas e é uma produção muito intensa. Para quem não está por 
dentro pensa que não se está a fazer... (...) Tenho acompanhado de perto algumas dessas 
produções, não só nos espaços da colonização portuguesa, mas da áfrica em geral. 
Pesquisador Nº 1. 
 

 
Eu avalio a produção dos pesquisadores guineenses de forma positiva porque tendo em 
conta um país que não da prioridade a educação, que não tem centro de pesquisa que não 
incentiva a escrita e a publicação. Hoje você encontra muita coisa da produção dos 
guineenses porque vão estudar fora e escrevem monografia, escrevem tese, escrevem 
dissertação e publicam isso. Hoje você encontra mais fora nas universidades de que 
propriamente na Guiné Bissau os trabalhos dos guineenses. Se você for para Portugal 
você encontra vários livros na estante, mas se você for para Guiné você não encontra. 
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Então eu preciso comprar livro de Peter Karibe Mendy, mas eu tenho que ir para Portugal 
para comprar. Pesquisadora Nº 4 

Há falas em que os pesquisadores tecem uma reflexão acerca das produções científicas 

que generalizam o ser africano, contudo também há a internalização das generalizações sobre 

as populações negras e africanas utilizadas pelos próprios pesquisadores guineenses em suas 

análises quando sem alguma crítica usam terminologias sobre o africano: escravos, 

analfabetos, subdesenvolvidos, étnicos, incivilizados, tribais. Em Semedo, Cá, Monteiro, 

ESCRAVO é utilizado como produtos africanos.   

Essas são as mais abrangentes, sendo que a primeira das três defende a 
teoria de que os crioulos teriam origem nas línguas europeias; a segunda 
aponta para as línguas africanas faladas pelos escravos, e como estando 
na base da formação dos crioulos, a terceira teoria aponta (...) (SEMEDO, 
2010, p. 90) 
Dentre os principais produtos comercializados estavam o ouro, o sal, o 
peixe, o cobre, escravos, couro de animais, nós de cola e cavalos. 
(DJALO, 2014, p.118) 
É neste sentido, que durante muitos séculos, ao escravizarem os 
africanos, os árabes se transformaram em principais traficantes de 
escravos, aliando-se mais tarde com os portugueses. (MONTEIRO, 
2013, p. 78) 

O que como venho chamando atenção é uma naturalização sobre pessoas negras e 

africanas que recaem sobre seus descendentes na diáspora.  

Nas falas abaixo o pesquisador não acredita que haja racismo na ciência ocidental: 

Não vejo as coias nessa perspectiva (do racismo epistêmico). Não vejo as coisas 
puramente nessa perspectiva. Acho que há um déficit dos estudos relacionados ou de 
vivencias relacionadas com outras culturas. Não é necessariamente... Não tem que ser 
necessariamente com a cultura africana... Não. Pesquisador Nº 1. 

Mas reconhece a existência de uma política de discriminação racial contra o africano 

que ele acha que não deve se repetir contra o  europeu: 

Por exemplo, os trabalhos antropológicos feitos em áfrica nos anos 30, 40, 50 visavam 
uma política de discriminação racial, agora não... (...) Há uma tentativa para fazer algo 
que eu chamaria da antítese ao processo colonial. Mas essa antítese não pode ser feita... 
(...) o que é importante é o passado com sentido critico, portanto acho que é importante 
estudar (a áfrica), sem sombra de dúvidas, mas não é estudar na perspectiva revanchista, 
(...) Portanto a ideia não é negar tudo, porque a descrição que eles fazem é mais ou menos 
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concentrada com aquilo que se passava, embora vista a partir de como se fosse o espelho 
da cultura europeia, ou com base na cultura europeia, mas depois ver os aspectos 
negativos e tentar corrigir. Não no sentido de negar completamente, quer dizer, se negar, 
se fizesse isso estava a se repetir exatamente aquilo que o colonialismo queria fazer da 
nossa própria historia, da nossa própria cultura. (...) Eu por exemplo, quando se lê... a 
história da áfrica do Joseph Ki-Zerbo nota-te alguma espécie de revanchismo. Quer dizer, 
agora nós é que vamos fazer a historia da áfrica feita pelos negros, mas de uma maneira 
imputada que depois acaba por estragar tudo.  Pesquisador Nº 1. 

O pesquisador aponta dois caminhos:  

Claro que quem tem raiz africana, quer dizer, no fundo é importante conhecer essas 
raízes. Mas isso não significa que... É como dizia o Amilcar Cabral nos anos 70 quando 
visitou os Estados Unidos. E os negros perguntavam-lhe: Sr. Amilcar Cabral como é que 
acha que nós podemos contribuir para a luta em áfrica, para vossa luta em áfrica, para a 
independência de vossos países. Ele dizia: se vocês lutarem nos estados unidos pelos 
vossos direitos já estão a ajudar a áfrica, vocês não precisam de ir lutar. É importante 
conhecer as raízes, mas o mais importante ainda é lutar onde nós estamos para termos 
os nossos próprios direitos. Porque um negro brasileiro ou um afro-brasileiro ele não é 
propriamente africano. É preciso... uma das coisas... não é para gravar... não vou dizer. 
Pesquisador Nº 1. 
 
Talvez seguir o caminho do Paulo Freire, dialogar talvez com Fanon, tentar mostrar esse 
outro mundo, esse mundo que... Tentar quebrar esse afro-pessimismo, esse negro-
pessimismo que a mídia, ou que ocidente tenta forjar. Quando a gente vê hoje essa 
vergonha da imigração, que rompem, esses grandes desesperos dos jovens africanos, que 
se passa na mídia é que saem dos países pobres e os fatores que estão a movimentar hoje 
essa imigração é a pobreza, é a fome, é a guerra. Ninguém fala... que tudo isso é só a 
ponta do iceberg, o quê que acontece para que eles saiam dos seus lugares? Será que são 
países realmente pobres? Porque que eles estão migrando para a Europa? (...) Só jovens 
com forças para trabalhar no continente que estão deixando o continente africano. 
Pesquisador Nº 2 

 

6.4 Quinta parada: Conhecendo o racismo no Brasil/Portugal  

Essa categoria pode responder umas das questões específicas levantadas na 

introdução: Como pesquisadores guineenses podem ajudar a compreender o fenômeno do 

racismo antinegro e antiafricano na Ciência Ocidental e no Ocidente? Desta forma, selecionei 

trechos em que os entrevistados mencionam o racismo conhecido/sentido/vivenciado no 

Brasil ou em Portugal.  
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É evidente, há sempre racismo em todo lado... Em todo lado há fenômenos que escapam 
ao controle das pessoas que são muito emotivas, mas é... São sempre perguntas muito 
complexas essas... Racismo... Depende muito das perspectivas. Não sei se as pessoas 
levaram isso à letra. Por exemplo, há caso de alunos, que... Eu conheci colegas que se 
queixavam muito, que provavelmente nas avaliações poderiam ter classificações mais 
elevadas, mas que por causa do nome, que o professor associa o nome a pessoa e a raça, 
mas eu não acredito, porque nas universidades as avaliações são feitas em tudo, mesmo 
maneira como a pessoa escreve. Quando uma pessoa não domina bem a língua, claro 
que aquilo acaba por se efetivar um pouco na classificação geral. Quem não consegue 
escrever uma ideia em condições tem dificuldade e, portanto isso é avaliado, portanto não 
se pode dizer que é por causa do individuo... claro, pode ser por causa dele ser negro, 
africano, mas... Mas também se calhar é por causa das dificuldades de se adaptar ao 
ensino que não tem nada a ver com o ensino que ele teve no país de origem, portanto sai 
coisas muito complexas e sempre eletivas. Pesquisador Nº 1 

O pesquisador Nº 1, cuja formação e residência estão em Portugal, mencionou outras 

vezes não acreditar no racismo epistêmico/científico e nem que os países europeus devam 

pagar pelos crimes cometidos contra a África. Ele menciona o racismo denunciado e sentido 

pelo outro (negro), que ele mesmo não acredita que seja realmente uma evidência de racismo. 

Sua mensagem também expressa que a ação que discrimina poder ser resultado e 

consequência da dificuldade de adaptação do africano ao ensino português. 

Na colocação abaixo o pesquisador relaciona o racismo (que ele chamou de 

preconceito) ao desconhecimento de si e do outro, pontuando, que a ênfase na escola e no 

currículo pode ajudar a superar esses problemas.   

No Brasil, por exemplo, um país multiétnico, multirracial. Um país que se fundou ou está a 
se fundar com uma variedade cultural muito grande...  Culturas africanas, europeias, aqui 
das Américas, Ásia, o Japão, por exemplo, que tem hoje uma grande leva, imigrantes 
chineses, coreanos estão a chegar, estão a participar também da formação sociocultural 
desse país. Então quando a escola educa tem um papel fundamental de formar, mas 
quando a própria escola tira do seu conteúdo programático a historia de um desses povos 
que formam os alicerces da formação nacional do país, como o caso do povo negro, acho 
que ai a escola deixa de formar e acaba levando o pais para um caminho desastroso, 
acaba criando mais preconceitos até. Porque isso que se vive hoje do preconceito vem do 
desconhecimento. Desconhecimento do outro, desconhecimento de si. Pesquisador Nº 2 

A ignorância do brasileiro sobre a áfrica é constantemente mencionada nas entrevistas 

como uma característica percebida desde o primeiro contato: não conhecem a áfrica, o 

africano, os países e a diferença entre continente e país. Os três pesquisadores entrevistados 
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no Brasil mencionam ter que responder a inúmeras perguntas sem sentido e alijadas de 

qualquer informação mínima real. 

Uns perguntavam: mas lá como é que vocês vivem? Em cima da arvore? Me lembro de um 
amigo meu que tinha contado uma história sobre essa experiência de viver em cima da 
arvore, quando uma menina perguntou ele disse; sim nós vivemos em cima de uma árvore, 
inclusive o embaixador do Brasil vive em uma árvore maior. E ela ficou chocada, se sentiu 
ofendida. E eu achei aquilo engraçado, se ela acha que todo mundo lá vive em cima da 
arvore, e lá o Brasil tem uma embaixada, porque o embaixador Brasil não pode viver em 
cima da arvore. Pesquisador Nº 2 
 
Então eu fiquei assim: mas porque esse povo não sabe que Guine Bissau foi colônia 
portuguesa, que Guine Bissau tem o português como língua oficial e que toda nossa grafia 
é latina?... Fiquei assim. Havia uma contradição. Havia algo que eu não conseguia 
entender. A noção de geografia dos amigos ali, a noção de cultura geral. Porque a nossa 
língua é neolatina, pelo menos a língua que nos foi imposta... e como é que vinham ver 
como é que eu escrevia? Pesquisador Nº 2 
 
Todo mundo trata a gente de africano. Isso ai não foi novidade para mim quando cheguei 
aqui. Brasileiro é... É percebi assim, que aqui, pelo jeito que o racismo é camuflado o 
sistema fecha informação. Brasileiro pode ter estudo, mas não conhece a própria 
identidade e nem história da áfrica, nem de origem... ai fica ignorante, mesmo sendo 
intelectual é ignorante. Porque racismo é camuflado e o sistema fecha. Cheguei aqui no 
Brasil a primeira coisa que eu percebi foi o racismo camuflado. Quer dizer... Nem a 
cultura do vizinho, brasileiro tem acesso. (...) Eu na Guine eu sabia que existia Fortaleza 
aqui, antes de conhecer o Brasil. Pesquisadora Nº 3 
 
Não conhecemos o racismo (antes de vir ao Brasil). Você vai conhecendo o racismo na 
vivencia, por isso os primeiros momentos são muito difíceis. Você encontra uma sociedade 
extremamente racista que cria uma folclorização em termo de você, da sua identidade, da 
sua cultura, um desconhecimento total, um desprezo (...) Pesquisadora Nº 4 
 
Tirando o racismo que ninguém quer aceitar, porque é coisa da cabeça da gente, que a 
gente tem que relativizar o racismo, porque nem sempre é racismo... Temos que ficar 
ainda suportando esse tipo de discurso de que a democracia racial é algo necessário 
ainda na sociedade brasileira. Pesquisadora Nº 4 

Abaixo selecionei com dificuldade alguns trechos, diante dos inúmeros casos onde o 

racismo se manifestou para os pesquisadores no Brasil: nas experiências em trabalhos em 

grupos, nas observações das instituições acadêmicas com maioria branca, na representação 

negra nos cursos universitários, no ataque direto a cor e ao presidente Lula, como responsável 
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pelo enegrecimento do ensino superior, e até na pergunta “inofensiva” da mulher branca que 

procura uma doméstica. 

E na faculdade, logo no começo o brasileiro não queria fazer trabalho comigo em grupo. 
Eles fugiam. Às vezes a gente fazia o trabalho sozinho porque ninguém queria fazer os 
trabalhos com negros. Não sei se eles acham que é burro, ou se é porque é negro, não sei 
qual é a discriminação, mas eles não gostavam de estar no mesmo grupo de trabalho com 
a gente. Isso ai a gente enfrentou muito. Ai quando eu fui melhor em todas as notas e 
números, ai o povo começou ame chamar para a explicação, chamar pra jantar, pra um 
café... ai eu falei; poxa, no começo ninguém queria nem me cumprimentar, agora 
melhorou. Na minha conclusão é: você tem que ser o melhor na de todos na sala de aula, 
na turma para ser valorizado. Pesquisadora Nº 3 

Essa situação acima é relatada em todas as entrevistas, o sentimento de rejeição dos 

colegas nas atividades acadêmicas. Se provarem que são bons no desempenho com as notas 

essa situação pode se modificar, pois passam a ser requeridos como integrantes dos grupos. A 

pesquisadora Nº 3, antes de chegar a esta conclusão relata inúmeras situações em que ela se 

sente ignorada, rejeitada, incompreendida, excluída pelos colegas na universidade. Na fala 

abaixo ela mostra a percepção do recorte racial existente por curso, evidencias do racismo 

acadêmico, institucional. 

Interessante. Parece que passaram pente fino ai todo mundo ficou pra fora e ficou aquele 
restinho branco na universidade. Na minha sala de aula de mestrado tinha quantos 
negros? Tinha eu, mas eu não sou brasileira. Um cabo-verdiano que não era brasileiro. 
De brasileiro só tinha duas pessoas de 40 alunos. Ai eu perguntei para uma menina que 
fazia sociologia: quantos negros têm na sua turma de sociologia. Ela disse metade negro e 
metade branco. Melhorou né? Na sociologia tá bom demais, melhorou. E na medicina, as 
cabo-verdianas diziam: olha não tem ninguém aqui, não vi nenhuma negra ou negro. 
Direito, tinha também não. Agora vamos para antropologia, cheio. Artes cênicas... Até 
chefe de departamento era uma mulher, ela fez doutorado na frança, brasileira da minha 
cor. Agora eu falei assim, porque na administração, na contabilidade, no direito, na 
medicina não tem negro? Eu falei, porque? Porque é mais fácil entrar?  Pesquisadora Nº 
3 

A pesquisadora Nº 4 relata duas situações em que sentiu com consciência o 

funcionamento do racismo no Brasil. No primeiro caso, dentro de uma instituição acadêmica, 

quando foi pautada a política de governo que democratizou o acesso a população negra ao 

ensino superior: 
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 1) Em um curso de especialização que eu ministrava no interior da Bahia eu cheguei em 
juazeiro na sala de aula, todo mundo estava esperando pela professora mas ninguém 
me reconhecia enquanto professora. Quando deixei minha bolsa e sai, fui falar com 
uma menina do suporte sobre datashow, voltei, e a menina disse: professora, esta aqui 
a frequência. Depois um senhor lá no fundo respondeu: êeeee Lula, só Lula mesmo, 
pra eu ter uma professora negra nessa fase da vida. Nunca tive. Só lula, não vou 
perdoar ele por isso. (...) Na sala de aula, na universidade existe um racismo 
escamoteado, camuflado, mas eu pessoalmente não passei, mas alguns meninos de 
Guiné Bissau já passaram em sala de aula. Pesquisadora Nº 4 

 2) Na Bahia, morei no centro, num prédio, eu estava saindo e encontrei com uma 
senhora na porta. Perguntando: ei vocês cobram quanto para fazer a faxina. Eu 
estava saindo para a faculdade. Eu perguntei, han? Eu não entendi. Eu estou 
perguntando quanto vocês cobram para fazer a faxina. Ai o porteiro respondeu: 
menina ela essa aqui é doutora(...) E no mês seguinte fomos no Bom Preço fazer 
comprar. Uma mulher chegou e abordou uma colega minha: venha cá você cobra 
quanto para fazer a faxina. Ai eu falei pra ela: engraçado, a gente também está 
procurando a lavadeira, você conhece? Ai ela se ofendeu. Você vai se ofender por que 
eu te fiz a pergunta e eu não tenho direito de me ofender. Ai ela começou a criar 
situação ai chamaram o vigilante da porta que era negro também. Chegou e 
perguntou o que estava acontecendo que tinha muita confusão. Ai ela explicou. (...) ai 
o vigilante falou assim: é. A mesma pergunta que você fez pra ela, ela fez pra você. 
Você esta precisando de uma faxineira e elas estão precisando de alguém que lave a 
roupa. Então é melhor você pedir desculpas para não ser atuada pelo racismo. 
Pesquisadora Nº 4 

O que aconteceu com a pesquisadora Nº 4 tem uma complementação na fala da 

pesquisadora Nº 3 que ao ser perguntada sobre suas motivações para seguir a carreira 

acadêmica revela a indignação diante da imagem da mulher negra como pertencente à 

cozinha: 

Pra eu sobreviver fora da Guiné sem trabalhar na cozinha eu tenho que ter doutorado. 
Agora se eu não tiver doutorado vou trabalhar na cozinha. Pesquisadora Nº 3 

O que vemos é a percepção de que mesmo que ela consiga o lugar de doutora em uma 

universidade, ainda irão acontecer cenas como a que viveu a pesquisadora Nº 4, uma doutora, 

sendo abordada sobre o trabalho doméstico em supermercado. 

 Estes relatos evidenciam o caráter subjetivo do racismo engendrado na sociedade 

brasileira que tem a população negra, de pele escura, sempre no lugar de desvalor mesmo 

quando possui títulos e status de uma considerada elite intelectual.  Aqui, o racismo antinegro, 

definido prioritariamente pela cor da pele, esta que não pode ser disfarçada por quase a 
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totalidade dos africanos dos países cuja língua oficial é o português. Em Guiné Bissau o 

racismo étnico existe e foi apontado pelos sujeitos desta pesquisa muitas vezes de forma 

implícita e inconsciente. 
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Somos um círculo  
dentro de um círculo,  

sem um começo e sem um fim.  
Claudiney Prieto 

Iniciei o trabalho falando de mim, com uma necessidade orgânica de compreender o 

sistema familiar, social, acadêmico na qual estou inserida como pessoa negra. Em seguida, 

mergulhei nas ciências em busca de compreensão e respostas às problemáticas das populações 

negras nos territórios onde identifico a presença do racismo antinegro: o território 

educacional, acadêmico e científico. Por fim, visitei Guiné Bissau, na companhia de ilustres 

guineenses, com a avidez de conhecer um pouco sobre o pensamento africano que se forma 

nas instituições acadêmicas e científicas do Brasil e de Portugal. Como podemos ver, esta tese 

tem um roteiro dividido em três partes: Eu – A ciência e - O outro (guineense). Contudo, a 

intenção não é uma fragmentação do objeto e sim uma compreensão de totalidade social que 

considere partes específicas de seu todo; o micro e o macro diante do racismo. Meu lugar de 

fala é o de uma mulher, brasileira, paulistano-nordestina, negra que está inserida há mais de 

10 anos no campo da educação como pedagoga, professora e pesquisadora. 

Acredito que o corpo desta tese contempla, além de muitos questionamentos, uma 

série de respostas aos objetivos propostos, que foram: 1) Analisar e compreender as ciências 

no Ocidente e a inserção das populações negras (como sujeitos e/ou como objetos de 

pesquisa) no território científico; 2) Conhecer e compreender a formação educacional, 

acadêmica e científica de uma população africana (guineense) e 3) Conhecer o/a intelectual 

guineense e como ele/a pode nos ajudar a compreender o fenômeno do racismo antinegro e 

antiafricano na Ciência Ocidental. Contudo, apresento aqui uma síntese que aponta o teor das 

evidências, reflexões, ideias e também das dúvidas que as respostas apresentaram no deorrer 

de todo o trabalho. Listadas não em ordem de importância, ou cronológicas, segue: 

1. A ciência que embasa tanto a Educação Básica como os ensinos do Direito, da 

Medicina, da Economia, da Farmácia, da engenharia, da Educação, da Comunicação e 

de todas as disciplinas da Educação Superior ou Tecnológica, têm grandes implicações 

no funcionamento e na organização da sociedade e da vida das pessoas. Uma 

constatação ao realizar esse trabalho é que o modo de fazer ciência ainda nos aliena da 

consciência do ser integrado de si, do outro e da sociedade e da função política de cada 



 

230 

 

profissão. Assim como nos alija da consciência da própria existência do conhecimento e 

de seus porquês e para quês a partir da sua ideia de universalidade. Uma ciência que 

ainda impõe uma chamada aos modelos da civilização ocidental nos aprisionando em 

formas de ser que promovem o racismo, a guerra, a desigualdade social, a intolerância, 

a corrupção e outras tantas patologias sociais. 

2. A Ciência Ocidental moderna tem uma base epistêmica localizada ao norte que demarca 

fronteiras raciais em suas disciplinas definindo a vida humana com base numa 

racionalidade administrativa, técnico-científicos, econômica, justificada politicamente 

para interesses e usos que há mais de cinco séculos oprime, violenta, exclui, se apropria 

da vida das populações negras e africanas. 

3. É urgente ampliar a consciência sobre a forma como as populações negras estão 

inseridas nas Ciências Ocidentais (seus sistemas) e da forma como o conhecimento 

produzido por estas ciências é apresentado à sociedade em todos os cursos do ensino 

superior mantendo o status de discriminação social e racial. 

4. É urgente descolonizar o conhecimento, mas também promover a consciência sobre de 

que forma a epistemologia eurocêntrica constitui e legitima o poder através do 

conhecimento. Para então ampliar as possibilidades epistêmicas no modo de produzir e 

promover o conhecimento. Abrir a perspectiva de diálogo entre as múltiplas e 

heterogêneas formas do pensar, admitindo a ideia de negociação entre as diversas 

“narrativas” e formas de produzir conhecimento com objetivo de descentralização do 

conhecimento. 

5. Este trabalho pautou como a produção histórica do conhecimento sistematicamente 

produzido pelo Ocidente legitimou uma ciência com conceitos, sistematização, 

natureza, dentre outras características, de poder arbitrário contra as populações negras e 

africanas.  

6. Não foi possível apresentar as existentes revoluções científicas (teorias ou 

metodológicas) de rupturas com o paradigma eurocêntrico a favor das populações 

negras como a pretagogia, a afrodescendência, a filosofia africana, a epistemologia do 

sul (dentre outras) e como estas novas epistemologias contribuem para que se abram 

novas vias à forma de produzir conhecimento e utilizá-lo na construção de uma 

sociedade global e descentralizada, que não precise desenvolver verdades para se 

apropriar do “outro” nem para subjugá-lo. É urgente conhecer o continente africano 



 

231 

 

antigo e moderno como lugar do conhecimento, suas referências, suas epistemologias como 

forma de empoderar as populações negras e enegrecer as instituições sociais brasileiras. 

7. Ao observar o pensamento do africano guineense encontrei muitos aspectos que 

confirmam como o conhecimento adquirido nas universidades, brasileira ou portuguesa, 

enobrecem e empoderam a vida da pessoa negra, contudo, existe uma nocividade da 

epistemologia eurocêntrica que está relacionada com aspetos da colonização do 

pensamento daqueles que não são europeus, mas que vão pensar como europeus.  

8. Mesmo sendo a escola/universidade um dispositivo de colonização do pensamento, é 

também o espaço que acredito ser a esperança utópica da emancipação do pensamento, 

contraditoriamente.  

Sinto-me motivada a ressignificar e qualificar minha ação e função acadêmica e 

política como professora. Otimista sobre o que ainda podemos fazer para melhorar esse 

sistema educacional. Acredito na mudança e proponho uma concepção teórica/pedagógica que 

venho desenvolvendo e refletindo sobre a qual que os processos educacionais de formação e 

desenvolvimento pessoal precisam somar objetivos em seus pressupostos  que visem a 

Consciência de si mesmo (EU) + Consciência dos Outros + Consciência da Natureza + 

Consciência dos contextos sociais + Consciência histórica e política + Consciência de raça, 

classe e gênero + Consciência dos conhecimentos produzidos pela humanidade (hegemônicos, 

contra-hegemônicos e emergentes) + Consciência psicológica.  

A consciência é uma categoria apreciada e discutida mais em áreas como filosofia, 

psicologia, história, sociologia do que na propriamente na educação e na pedagogia. 

Compreendo sua importância nos processos educacionais em função de ser ela a faculdade 

por meio da qual o ser humano percebe aquilo que se passa dentro dele ou em seu exterior. A 

consciência é sentimento, percepção, discernimento, compreensão e/ou conhecimento que nos 

permite vivenciar, experimentar ou compreender aspectos parciais ou totais de um mundo 

interior e exterior, de um mundo próprio e um mundo de outros de forma a ter ciência da 

própria existência dentro de uma realidade de outras existências. Com posso nessa 

consciência desenvolvida e ampliada, eu acredito que ações mais sensíveis, mais criativas, 

mais transformadoras e emancipadoras diante do sistema estabelecido e do poder constituído 

que tem gerado tantas desigualdades, violências, guerras, fome, extermínio. 
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Apêndice Nº 2 – Questionário 
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Apêndice Nº 3 - Fazenda Tirol 
 
 
 
 

  

Mapa da Fazenda. A base que restou da casa que meus avós 
moravam. 

  
Minha família paterna com o rapaz -de minha 
geração – que trabalha na fazenda. Parte da fazenda. 
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Apêndice Nº 4 - Objetivos, Estratégias e Princípios da educação guineense pós-
independência 

 

Tabela criada após estudos da tese de CÁ, L O no capítulo onde ele desenvolve uma análise e 
reflexão da educação no país pós-independência. 

Objetivos Estratégias Princípios 
Converter os princípios do Partido – 
PAIGC - em convicções pessoais e 
hábitos de conduta cotidiana; 

Adaptar a estrutura escolar de 
forma a unificar a escolarização de 
base de 6 anos de duração;  

Estar profundamente enraizado na 
realidade concreta do país e da sua 
população, aproveitando todos os 
elementos positivos da sua  
tradição e cultura; 

Educar-nos a nós próprios, educar 
os outros e a população em geral, 
para combater o medo e a 
ignorância, para eliminar pouco a 
pouco a submissão da natureza e 
das forças naturais que a nossa 
economia ainda não dominou. 

Reforçar a formação inicial e a 
superação de professores, 
reformulando os planos de estudo 
das escolas normais para 
implementar um modelo único de 
formação dos professores do 
ensino básico, de acordo com a 
nova estrutura. 

Reafirmar os valores sociais  
fundamentais que devem ser 
associados à ciência e à técnica 
modernas para que possam 
responder  de  forma  imediata   à  
necessidade  do  pais; 

Convencer cada um de que 
ninguém pode saber sem aprender 
e que a pessoa mais ignorante é 
aquela que sabe sem ter 
aprendido. Aprender na vida, 
aprender junto do nosso povo, 
aprender nos livros e na 
experiência dos outros. Aprender 
sempre; 

Reformular o plano dos conteúdos 
programáticos, assim como do 
sistema de avaliação pedagógica, 
para que permitisse ao aluno ter 
uma maior participação na sua 
própria formação; 

Preocupar-se com a ligação entre   
o   trabalho   intelectual e  físico, de   
modo   a   formar   o   trabalhador   
capaz   de   produzir   e   gerir   a   
sua  riqueza; 

Fomentar elevados sentimentos 
humanos e gostos estéticos. 
 
Conduzir a uma concepção 
científica do mundo; 

Adotar uma nova metodologia de 
ensino de português (língua oficial) 
como segunda língua; 

Permitir a interiorização de 
interesses e atitudes numa   
combinação   correta   
estudo/trabalho   sendo   este   
último   considerado  como 
elemento  formativo   essencial   no   
processo   e  transformação   de   
mentalidades; 

Desenvolver plenamente as 
capacidades intelectuais, físicas e 
morais do indivíduo e da 
coletividade; 

Produzir e distribuir manuais 
escolares e outros materiais 
didáticos auxiliares para alunos e 
professores; 

 

Estabelecer o nível mínimo de   
conteúdos   de   educação   de 
acordo com as exigências do 
desenvolvimento econômico-social 
fixado pela sociedade  através  do  
Partido  e  do  Estado; 

Desenvolver uma consciência 
nacional favorável ao 
desenvolvimento do país e à 
elevação da qualidade de vida; 

Introduzir a promoção automática 
para uma maior retenção dos 
alunos; 

Promover as tradições nacionais 
positivas e incentivar a pesquisa no  
domínio das  ciências sociais,  das 
ciências naturais,  da tecnologia. 

Criar, pouco a pouco, bibliotecas 
simples, emprestar aos outros os 
livros de que dispomos ajudar os 
outros aprender ler um livro, um 
jornal e a compreender aquilo que 
se lê. 

 

Dinamizar as ações de 
alfabetização e de educação de 
adultos, dando prioridade ao meio 
rural; 

 

 



 

240 

 

ANEXOS  

============================================================== 
 
 
Anexo Nº 1 - Placa em homenagem as famílias italianas que migraram à Miracema 

 

 
 

Anexo Nº 2 – Babás exibidas como produtos de qualidade por artistas globais. 
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